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BEKNOPTE MOTIVERING

De voorgestelde hervorming van het regelgevingskader voor de telecommunicatiesector moet 
gericht zijn op het efficiënter bevorderen van mededinging, het waarborgen van investeringen 
en het consolideren van de interne markt voor elektronische communicatie ten einde het 
liberaliseringsproces voort te zetten. De hervorming moet ook kwesties zoals 
consumentenbescherming en netwerkbeveiliging aanpakken en rekening houden met culturele 
aspecten.

Gezien de snel veranderende aard van de telecommunicatiemarkt en -ontwikkelingen moet er 
een flexibele benadering zijn die zich aan toekomstige ontwikkelingen kan aanpassen.

Bovendien is er een toekomstgerichte aanpak nodig om ervoor te zorgen dat het voorgestelde 
regelgevingskader geschikt is voor de eisen van netwerken van de volgende generatie. De 
ontwikkeling van breedbandnetwerkinfrastructuur van de volgende generatie vormt een 
cruciale uitdaging op het gebied van locatie en mededingingsbeleid omdat ondernemingen een 
grote mate van zekerheid moeten hebben ten aanzien van de planning en de juridische situatie. 
Door de nationale regelgevende instanties de mogelijkheid te bieden het gedeeld gebruik van 
faciliteiten en toegang tot masten, kabelgoten en gebouwen op te leggen, zullen investeringen 
in glasvezelnetwerken worden bevorderd en zullen nieuwe operatoren worden aangemoedigd 
zich op de markt te begeven. Met betrekking tot het besluitvormingsproces moet erop worden 
toegezien dat de maatregelen evenredig en economisch verantwoord zijn. De ontwikkeling 
van netwerken kan eveneens worden aangemoedigd door het risico en de kosten te delen. Bij 
het vaststellen van marktdefinities moet bovendien worden nagegaan of er in geografische 
gebieden op subnationaal niveau mededinging bestaat zodat deze dienovereenkomstig kunnen
worden gedereguleerd.

Reeds meermaals werd vastgesteld dat er betere coördinatiesystemen op supranationaal 
niveau moeten worden ingevoerd. Deze mechanismen moeten evenwel gebaseerd zijn op 
bestaande en ontwikkelde structuren en moeten hun potentieel vroeger, efficiënter en beter 
benutten. Er moet een netwerk van nationale regelgevende instanties worden opgericht om 
taken te verrichten die niet op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd. De invoering van 
een sterk gecentraliseerd systeem op communautair niveau in de vorm van een Europese 
instantie houdt het risico in dat onvoldoende rekening zal worden gehouden met specifieke 
nationale factoren. Blijkbaar zijn er onvoldoende politieke of economische redenen om 
dergelijke gecentraliseerde regelgevende instanties meer bevoegdheden te verlenen ten koste 
van de nationale regelgevende instanties.

Verder moet worden benadrukt dat de comitologieprocedure niet de geschikte procedure is 
om regels vast te stellen of te wijzigen die betrekking hebben op essentiële onderdelen van de 
telecommunicatieregelgeving. Daarom moet het veelvuldige gebruik van 
comitologieprocedures waarin het voorstel voorziet, worden beperkt. 

Bij het analyseren en vaststellen van nationale marktomstandigheden moeten de nationale 
regelgevers onafhankelijk kunnen beslissen over relevante proportionele maatregelen om het 
geïdentificeerde mededingingsprobleem aan te pakken. Het voorstel verleent de Commissie 
het recht op een definitief besluit, m.a.w. de mogelijkheid om van regelgevende instanties te 
eisen dat ze ondernemingen specifieke verplichtingen opleggen, wat een systeem van 
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gecentraliseerde Europese regelgeving zou invoeren. Deze interventiebevoegdheid houdt het 
risico in dat onvoldoende rekening wordt gehouden met nationale kenmerken en dat een 
uniforme aanpak wordt toegepast.

Met betrekking tot de nieuwe criteria om de Commissie een bijkomend vetorecht te verlenen, 
moet een op bemiddeling gerichte aanpak worden gevolgd zodat het netwerk van nationale 
regelgevende instanties tijdelijk als hogere instantie kan optreden en bevoegd is om te 
beslissen of door de nationale regelgevende instantie genomen maatregelen passend zijn.

Om de doelstelling van een doeltreffend en marktgericht spectrumbeheer te verwezenlijken, 
moet een technologie- en dienstenneutrale aanpak worden gevolgd bij de toewijzing van 
spectrumgebruiksrechten. Er moet zorgvuldig worden op toegezien dat de toewijzing van 
spectrum - met uitzondering van nauwkeurig gedefinieerde pan-Europese diensten - onder de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten valt, en dat wanneer er sprake is van openbare 
belangen, zoals pluralisme van de media, beperkingen voor specifieke technologieën mogelijk 
moeten zijn. In deze context is het nodig ervoor te zorgen dat het wetgevingsvoorstel de 
lidstaten voldoende vrijheid biedt om uitzonderingen op de  regels inzake technologie- en 
dienstenneutraliteit toe te staan, bijvoorbeeld voor omroepdiensten.

Handel in spectrum is één mogelijkheid om het doeltreffend en economisch gebruik van 
zendfrequenties te waarborgen, op voorwaarde dat de nationale regelgevende instanties 
betrokken worden bij de besluiten over handel in spectrum. Het is immers aan de lidstaten om 
te besluiten of en in welke omstandigheden een meer markgerichte aanpak kan worden 
overwogen, met name handel in spectrum in het geval van zendfrequenties.

Tot slot moet ook rekening worden gehouden met de besluiten van internationale organen 
zoals CEPT, RRC en WRC om te waarborgen dat de communautaire 
telecommunicatieregelgeving in overeenstemming is met andere spectrumcoördinatie-
instrumenten.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De elektronische-
communicatiesector is een snel 
evoluerende sector die wordt gekenmerkt 
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door veel technologische innovatie en zeer 
dynamische markten. Het is noodzakelijk 
regelmatig na te gaan of de regelgeving 
met betrekking tot veranderende markten 
en technologie nog actueel is. Om te 
waarborgen dat de EU-burgers volledig 
kunnen blijven deelnemen aan de 
wereldwijde informatiemaatschappij, 
moeten innovatie en de invoering van 
snelle netwerken van de volgende 
generatie die tegemoetkomen aan de 
toekomstige vraag van de klanten naar 
meer bandbreedte en meer diensten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
prioritair zijn. 

Or. en

Motivering

In haar herzieningsvoorstellen besteedt de Commissie onvoldoende aandacht aan nieuwe 
vaste en mobiele hogesnelheidstoegangsnetwerken, hoewel deze van fundamenteel belang zijn 
voor de concurrentiepositie van Europa, zijn telecommunicatie-industrie en zijn consumenten. 
Volgens de Commissie volstaat het huidige kader om deze kwesties zonder bijkomende nieuwe 
wetgevingsvoorstellen aan te pakken. Gewoon verder doen met de regelgevingsconcepten van 
het verleden volstaat evenwel niet. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Het kader moet tegemoetkomen 
aan de nieuwe investerings- en innovatie-
uitdagingen, waarbij wordt erkend dat het 
nodig is zowel investeringen als 
mededinging aan te moedigen om de 
keuze van de consument te beschermen en 
niet te ondermijnen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving.

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving. Hierbij kunnen de lidstaten 
rekening houden met de culturele 
relevantie van zend- en professionele 
draadloze microfoonsystemen voor op 
multimedia gebaseerde audio-, video- en 
live- producties.

Or. en

Motivering

Uitzendingen en ook mediaproducties in verband met culturele evenementen, bijvoorbeeld 
evenementen met een internationaal karakter zoals de Olympische Spelen, zijn afhankelijk 
van betrouwbare transmissiefrequenties. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter (e)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, die 
het gezamenlijk gebruik van frequenties 
hindert of die een overeenkomstig de van 
toepassing zijnde communautaire of 
nationale voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig kan doen achteruitgaan, 
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overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale regelgeving.

hinderen of herhaaldelijk onderbreken in 
overeenstemming met de toepasselijke 
internationale, communautaire of 
nationale regelgeving.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten beperkingen kunnen opleggen, niet alleen wanneer interferentie wordt 
waargenomen, maar ook wanneer vermoedelijk schadelijke interferentie optreedt. In verband 
met de ernst van de interferentieproblemen tussen eenweg- en tweewegdiensten (ontvangst en 
transmissie) is het van groot belang dat bescherming wordt geboden tegen schadelijke 
interferentie, in aansluiting op de internationaal overeengekomen frequentieplannen, en met 
name het ITU-Genève-plan (GE-06). De nationale rechtsstelsels moeten de ruimte hebben om 
het gewone gebruik van het spectrum te beschermen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun 
bevoegdheden op onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante wijze 
uitoefenen. Nationale regelgevende 
instanties vragen of aanvaarden geen 
instructies van andere instanties in verband 
met de dagelijkse uitvoering van de taken 
die hen op grond van de nationale 
wetgeving tot omzetting van het 
Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. 
Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in 
overeenstemming met artikel 4 of de 
nationale gerechtshoven zijn bevoegd 
besluiten van de nationale regelgevende 
instanties te schorsen of ongedaan te 
maken.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties hun 
bevoegdheden op onafhankelijke, 
onpartijdige en transparante wijze en tijdig
uitoefenen. Nationale regelgevende 
instanties vragen of aanvaarden geen 
instructies van andere instanties in verband 
met de dagelijkse uitvoering van de taken 
die hen op grond van de nationale 
wetgeving tot omzetting van het 
Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. 
Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet in 
overeenstemming met artikel 4 of de 
nationale gerechtshoven zijn bevoegd 
besluiten van de nationale regelgevende 
instanties te schorsen of ongedaan te 
maken.

Or. en
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Motivering

Indien nationale regelgevende instanties niet tijdig optreden, bij voorbeeld in verband met 
marktherzieningen, kan dit de mededinging en innovatie op de markt belemmeren.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 3 bis
De lidstaten richten samen een Netwerk 
van nationale regelgevende instanties op 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening nr. [.../.../EG]1. 
1 Verordening tot oprichting van het 
Netwerk van nationale regelgevende 
instanties voor de Europese elektronische-
communicatiemarkt.
(Deze wijziging geldt voor de hele tekst. 
Goedkeuring vereist wijzigingen in de tekst 
als geheel)

Or. en

Motivering

De Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt moet worden vervangen 
door het Netwerk van nationale regelgevende instanties. De Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt brengt veel bureaucratie met zich, gaat in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel, is in strijd met de langetermijndoelstelling om ex-ante regulering door 
mededingingsrecht te vervangen en is bovendien niet onafhankelijk genoeg. 
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op 
nationaal niveau doeltreffende regelingen 
voorhanden zijn krachtens welke iedere 
gebruiker of onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten aanbiedt, die door een 
beslissing van een nationale regelgevende 
instantie is getroffen, het recht heeft om 
tegen die beslissing beroep in te stellen bij 
een lichaam van beroep dat onafhankelijk 
is van de betrokken partijen. Dit lichaam, 
bijvoorbeeld een rechtbank, dient de 
nodige deskundigheid te bezitten om zijn 
taken te kunnen uitoefenen. De lidstaten 
dragen er zorg voor dat de feiten van de 
zaak op afdoende wijze in aanmerking 
worden genomen en dat er een doeltreffend 
mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er op 
nationaal niveau doeltreffende regelingen 
voorhanden zijn krachtens welke iedere 
gebruiker of onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten aanbiedt, die door een 
beslissing van een nationale regelgevende 
instantie is getroffen, het recht heeft om 
tegen die beslissing beroep in te stellen bij 
een lichaam van beroep dat onafhankelijk 
is van de betrokken partijen. Dit lichaam, 
bijvoorbeeld een rechtbank, dient de 
nodige deskundigheid te bezitten om zijn 
taken te kunnen uitoefenen. De lidstaten 
dragen er zorg voor dat de feiten van de 
zaak op afdoende wijze in aanmerking 
worden genomen en dat er een doeltreffend 
mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is. De lidstaten moeten een 
maximumtermijn vaststellen voor de 
behandeling van dergelijke verzoeken.

Or. en

Motivering

Momenteel is het zo dat beroepsprocedures meerdere jaren kunnen aanslepen, waarna het te 
laat is om het oorspronkelijke probleem aan te pakken.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwachting van de uitkomst van het 
beroep wordt de beslissing van de 
nationale regelgevende instantie 
gehandhaafd, behalve wanneer voorlopige 
maatregelen worden verleend. Voorlopige 
maatregelen kunnen alleen worden 
verleend indien de gevolgen van het besluit 
dringend moeten worden geschorst om te 
voorkomen dat de partij die om dergelijke 
maatregelen vraagt ernstige en 
onherstelbare schade wordt toegebracht en 
dit noodzakelijk is met het oog op het 
verkrijgen van evenwicht.’

In afwachting van de uitkomst van het 
beroep wordt de beslissing van de 
nationale regelgevende instantie 
gehandhaafd, behalve wanneer voorlopige 
maatregelen worden verleend. Voorlopige 
maatregelen kunnen alleen worden 
verleend indien de gevolgen van het besluit 
dringend moeten worden geschorst om te 
voorkomen dat de partij die om dergelijke 
maatregelen vraagt ernstige en 
onherstelbare schade wordt toegebracht en 
dit noodzakelijk is met het oog op het 
verkrijgen van evenwicht.’

Or. en

Motivering

Amendement  niet van toepassing op Nederlandse versie. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten verzamelen informatie over 
het onderwerp van beroepen, het aantal 
verzoeken voor beroep, de duur van de 
beroepsprocedures, het aantal besluiten om 
voorlopige maatregelen te verlenen die 
worden genomen in overeenstemming met 
lid 1, en de redenen voor dergelijke 
besluiten. De lidstaten stellen dergelijke 
informatie ieder jaar beschikbaar aan de 
Commissie en de Europese Autoriteit voor 
de elektronische-communicatiemarkt 
(hierna "de Autoriteit genoemd").’

3. De lidstaten verzamelen informatie over 
het onderwerp van beroepen, het aantal 
verzoeken voor beroep, de duur van de 
beroepsprocedures, het aantal besluiten om 
voorlopige maatregelen te verlenen die 
worden genomen in overeenstemming met 
lid 1, en de redenen voor dergelijke 
besluiten. De lidstaten stellen dergelijke 
informatie ieder jaar beschikbaar aan de 
Commissie en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties.’

Or. en
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Motivering

De Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt moet worden vervangen 
door het Netwerk van nationale regelgevende instanties. De Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt brengt veel bureaucratie met zich, gaat in tegen het 
subsidiariteitsbeginsel, is in strijd met de langetermijndoelstelling om ex-ante regulering door 
mededingingsrecht te vervangen en is bovendien niet onafhankelijk genoeg. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan binnen de in lid 4 
bedoelde periode van 2 maanden een 
beslissing nemen die de nationale 
regelgevende instantie in kwestie ertoe 
verplicht de ontwerpmaatregel in te 
trekken. De Commissie moet zoveel 
mogelijk rekening houden met het advies 
van de Autoriteit dat werd ingediend 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
[…/EG] alvorens een besluit te nemen. Dit 
besluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen, samen met 
specifieke voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel.

5. Met betrekking tot in lid 4, sub a) en b) 
bedoelde maatregelen kan de Commissie 
binnen de in lid 4 bedoelde periode van 2 
maanden een beslissing nemen die de 
nationale regelgevende instantie in kwestie 
ertoe verplicht de ontwerpmaatregel in te 
trekken. De Commissie moet zoveel 
mogelijk rekening houden met het advies 
van de Autoriteit dat werd ingediend 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
[…/EG] alvorens een besluit te nemen. Dit 
besluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de ontwerpmaatregel niet 
moet worden genomen, samen met 
specifieke voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel.

Or. en

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
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gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met betrekking tot in lid 4, sub c) 
bedoelde maatregelen komt er, wanneer 
de Commissie aangeeft dat ze ernstige 
twijfels heeft, een regelgevende dialoog 
tussen de nationale regelgevende instantie 
en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties ten einde de meest 
geschikte en doeltreffendste maatregel te 
identificeren om het desbetreffende 
mededingingsprobleem op te lossen, 
waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met de standpunten van de 
marktdeelnemers en met de samenhang 
van deze maatregelen op de interne markt. 
Deze regelgevende dialoog mag in  geen 
geval de in lid 4 bedoelde periode van 2 
maanden overschrijden. 
Indien het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties aan het eind van 
de regelgevende dialoog de geschiktheid 
van de maatregel met een tweederde 
meerderheid bevestigt, kan de nationale 
regelgevende instantie de maatregel 
goedkeuren. Indien het Netwerk van 
nationale regelgevende instanties de 
geschiktheid ervan niet bevestigt, kan de 
Commissie verklaren dat ze ernstige 
twijfels heeft en een besluit nemen waarin 
de nationale regelgevende instantie wordt 
verzocht haar ontwerpmaatregel in te 
trekken.
De nationale regelgevende instantie heeft 
het recht de ontwerpmaatregel om het 
even wanneer tijdens de regelgevende 
dialoog in te trekken.
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Or. en

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 5 een 
besluit heeft genomen waarin de nationale 
regelgevende instantie wordt verzocht een 
ontwerpmaatregel in te trekken, moet de 
nationale regelgevende instantie de 
ontwerpmaatregel wijzigen of intrekken. 
Wanneer de ontwerpmaatregel wordt 
gewijzigd moet de nationale regelgevende 
instantie een openbare raadpleging houden 
in overeenstemming met de in artikel 6 
bedoelde procedures en de Commissie 
opnieuw in kennis stellen van de 
gewijzigde ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van lid 3.

6. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 5 of 5 bis 
een besluit heeft genomen waarin de 
nationale regelgevende instantie wordt 
verzocht een ontwerpmaatregel in te 
trekken, moet de nationale regelgevende 
instantie de ontwerpmaatregel wijzigen of 
intrekken. Wanneer de ontwerpmaatregel 
wordt gewijzigd moet de nationale 
regelgevende instantie een openbare 
raadpleging houden in overeenstemming 
met de in artikel 6 bedoelde procedures en 
de Commissie opnieuw in kennis stellen 
van de gewijzigde ontwerpmaatregelen 
overeenkomstig de bepalingen van lid 3.

Or. en

Motivering

Er moet voor een evenwichtiger oplossing worden gekozen: in plaats van de Commissie 
meteen veto te verlenen ten aanzien van maatregelen, moet er een "regelgevende dialoog" 
worden georganiseerd over de geschiktheid en doelmatigheid van de maatregel, waarbij de 
nationale regelgevende instantie die de maatregel voorstelt en het Netwerk van nationale 
regelgevende instanties betrokken zijn. Deze dialoog, waarbij alle deelnemers naar behoren 
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rekening moeten houden met de standpunten van de marktdeelnemers, is bedoeld om tot een 
gezamenlijk standpunt te komen over de meest geschikte en doeltreffendste maatregel. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een ontwerpmaatregel in 
overeenstemming met lid 6 is gewijzigd, 
kan de Commissie een besluit nemen, 
waarin de nationale regelgevende 
instantie wordt verzocht een specifieke 
verplichting op te leggen overeenkomstig 
de artikelen 9 tot en met 13 bis van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn) binnen een 
vastgestelde termijn. 

Schrappen

Op deze manier streeft de Commissie 
dezelfde beleidsdoelstellingen na als die 
welke voor nationale regelgevende 
instanties uiteengezet zijn in artikel 8. De 
Commissie houdt zoveel mogelijk 
rekening met het advies van de Autoriteit 
dat deze heeft gegeven in 
overeenstemming met artikel 6 van 
Verordening […./EG], met name bij het 
uitwerken van de details van de 
verplichting(en) die moet(en) worden 
opgelegd.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou een ernstig precedent scheppen op het gebied van 
regelgeving betreffende de interne markt aangezien een EU-orgaan het besluit van een 
nationale instantie zou vervangen. Dit ondermijnt volledig het stelsel van controles en 
evenwichten waarin het EU-Verdrag voorziet, met name dat nationale instanties de 
communautaire wetgeving uitvoeren onder toezicht van rechtbanken en mogelijke 
inbreukprocedures van de Commissie.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de eerste alinea genoemde 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het blijft vaag wat in lid 2 met "niet-essentiële onderdelen" wordt bedoeld. Dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen kunnen aanzienlijke financiële gevolgen voor het bedrijfsleven 
hebben. Alle mogelijke wijzigingen moeten het voorwerp uitmaken van volledige toetsing in 
het kader van een wetgevingsprocedure op EU-niveau of aan de lidstaten worden 
overgelaten.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter e bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) In artikel 8 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:

(4 bis) De nationale regelgevende 
instanties streven ernaar de passende 
regelgevende omgeving voor 
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concurrentiële investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken te creëren, wat een 
unieke gelegenheid voor innovatie en op 
platforms gebaseerde mededinging schept 
en de weg effent voor deregulering. Zo'n 
regelgevende omgeving moet onder meer:
(a) voorspelbaar zijn voor een periode die 
samenhangt met de nodige tijd om zware 
investeringen te laten renderen;
(b) gericht zijn op het maximale 
geografische bereik van op platforms 
gebaseerde mededinging;
(c) mogelijk maken dat concurrentieel 
voordeel wordt gehaald uit een snellere 
geografische invoering, en dus de 
installatie van netwerken bevorderen;
(d) middelen uit financiële markten 
aantrekken voor grote voorafgaande 
investeringen in nieuwe 
toegangsnetwerken;
(e) flexibele commerciële overeenkomsten 
inzake investeringen en risicospreiding 
tussen nieuwe operatoren van 
toegangsnetwerken toelaten.

Or. en

Motivering

De huidige regelgeving moet worden aangepast aan de investeringsuitdagingen in verband 
met de invoering van toegangsnetwerken van de volgende generatie. De regelgeving moet het 
mogelijk maken dat marktdeelnemers investeren in toegangsnetwerken van de volgende 
generatie en moet bijgevolg rekening houden met de ermee samenhangende risico's. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria. 
Hierbij eerbiedigen de lidstaten 
internationale overeenkomsten en kunnen 
zij rekening houden met 
overheidsbeleidsoverwegingen.

Or. en

Motivering

Aangezien frequenties de EU-grenzen overschrijden, moeten internationaal bindende 
overeenkomsten worden nageleefd.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking).

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen, wat kan 
bijdragen aan de verwezenlijking van 
schaalvoordelen en aan de 
interoperabiliteit van diensten in het 
voordeel van de consument, en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking).

Or. en
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Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten, overeenkomstig 
hun nationale frequentie-indelingstabel 
en de radioverordeningen van de ITU.

Or. en

Motivering

Aangezien frequenties de EU-grenzen overschrijden, moeten internationaal bindende 
overeenkomsten worden nageleefd.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen echter proportionele 
en niet-discriminerende beperkingen 
voorzien voor de soorten van radionetwerk 
of draadlozetoegangstechnologie, die 
gebruikt worden waneer dit noodzakelijk is 

De lidstaten kunnen echter proportionele 
en niet-discriminerende beperkingen 
voorzien voor de soorten van radionetwerk 
of draadlozetoegangstechnologie, die 
gebruikt worden waneer dit noodzakelijk is 
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om: om:
(a) schadelijke interferentie te vermijden, (a) schadelijke interferentie te vermijden,

(b) de volksgezondheid te beschermen 
tegen elektromagnetische velden,

(b) de volksgezondheid te beschermen 
tegen elektromagnetische velden,

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing is 
op frequenties of,

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing is 
op frequenties, 

(d) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4.

(d) doeltreffend spectrumgebruik te 
waarborgen, of
(e) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4.

Or. en

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet gericht zijn op het waarborgen van een 
doeltreffend spectrumgebruik.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten er in overeenstemming met 
internationaal overeengekomen 
frequentieplannen en de 
radioverordeningen van de ITU voor
zorgen dat alle soorten van elektronische
communicatiediensten kunnen worden 
aangeboden in de radiofrequentiebanden 
die open zijn voor elektronische 
communicatie. De lidstaten kunnen echter 
proportionele en niet-discriminerende 
beperkingen voorzien voor de soorten van 
elektronische communicatiediensten die 
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geleverd moeten worden.

Or. en

Motivering

Het voorstel verwijst niet naar regels en procedures van de ITU en benadrukt evenmin hoe 
belangrijk het is te zorgen voor compatibiliteit met deze regels en met de internationaal 
bindende verplichtingen die eruit voortvloeien. Doeltreffend spectrumgebruik vergt naleving 
van de aanvraag- en coördinatieprocedures van de ITU.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden worden met redenen omkleed 
om te zorgen voor de verwezenlijking van 
een doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het bevorderen van 
sociale, regionale of territoriale 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
elektronische-communicatiedienst in een 
specifieke band moet worden aangeboden,
worden met redenen omkleed om te zorgen 
voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang zoals 
gedefinieerd in de nationale wetgeving, in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het bevorderen van 
sociale, regionale of territoriale 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media, met inbegrip van 
omroepdiensten, te bevorderen zoals 
gedefinieerd in de nationale wetgeving 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Or. en

Motivering

De verwijzing in artikel 9, lid 4, alinea 2, naar "culturele en taalkundige diversiteit en 
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pluralisme van de media bevorderen" is te beperkend en moet worden uitgebreid met een 
specifieke vermelding van omroepdiensten. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9– lid 4– alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beperking die het verschaffen van 
andere diensten in een specifieke band 
verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen.

Een beperking die het verschaffen van 
andere elektronische-
communicatiediensten in een specifieke 
band verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater zonder 
voorafgaande toestemming van de 
nationale regelgevende instantie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater in 
overeenstemming met nationale 
procedures.

In andere banden kunnen de lidstaten In andere banden kunnen de lidstaten 
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toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen.

toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
in overeenstemming met nationale 
procedures overdragen of verhuren aan 
andere ondernemingen.

Or. en

Motivering

Omdat de telecommunicatiesector een gevoelige sector is, moeten de nationale regelgevende 
instanties het kader voor de overdracht vaststellen.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen alsook de eigenlijke 
overdracht worden meegedeeld aan de 
bevoegde nationale instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend worden gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie is niet altijd dezelfde instantie als de nationale regelgevende instantie 
die in de Kaderrichtlijn is genoemd.
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Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen 
om:

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen 
om:

(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd;

(a) de banden te identificeren
waarvoor gebruiksrechten tussen 
ondernemingen onderling kunnen worden 
overgedragen of verhuurd, met 
uitzondering van frequenties die de 
lidstaten voor omroepdiensten hebben 
bestemd;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn 
aan dergelijke rechten en de 
voorwaarden, procedures, grenzen, 
beperkingen, intrekkingen en 
overgangsvoorschriften die van 
toepassing zijn op dergelijke overdrachten 
of huurovereenkomsten te harmoniseren;
(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;
(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele andere 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4. 

(b) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele andere 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, met 
inbegrip van omroepdiensten, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
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wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

Or. en

Motivering

De maatregelen die volgens de comitologieprocedure moeten worden goedgekeurd, omvatten 
veel meer dan louter "niet-essentiële onderdelen van de richtlijn". Anderzijds kunnen veel 
zaken worden geharmoniseerd en zijn er reeds veel met succes geharmoniseerd op basis van 
de bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG).  Bijgevolg moeten punt b) en c) van 
het artikel worden geschrapt. Verwijzend naar overweging 23 valt de vaststelling van 
mediabeleid onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10– lid 4– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit
gebied door bijvoorbeeld tariefbeginselen 
vast te stellen voor specifieke nummers of 
nummerreeksen. De 
uitvoeringsmaatregelen kunnen de 
Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 

4. De lidstaten ondersteunen harmonisatie 
van nummering binnen de Gemeenschap 
wanneer dat de werking van de interne 
markt bevordert of de ontwikkeling steunt 
van pan-Europese diensten. De Commissie 
kan passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen op dit 
gebied.
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toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

De wijziging van de Commissie zou leiden tot meer regulering van de kleinhandel door 
tariefbeginselen voor te schrijven. Dit vormt een inbreuk op de beginselen van het 
regelgevingskader, dat enkel in een prijsregulering van kleinhandelsdiensten voorziet voor 
het MKB op een kleinhandelsmarkt overeenkomstig art. 17 van de 
Universeledienstenrichtlijn. De invoering van een ingrijpende nieuwe bevoegdheid inzake de 
vaststelling van prijzen voor regelgevers is in strijd met de doelstelling van betere regelgeving 
en met het overheersende beginsel dat regelgeving in beginsel aan het groothandelsniveau 
moet worden overgelaten. 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom, met 
inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten verplicht opleggen.

1. Wanneer een onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving 
het recht heeft om faciliteiten te installeren 
op, over of onder openbaar of particulier 
eigendom, dan wel een procedure kan 
volgen voor de onteigening of het gebruik 
van eigendom, moeten de nationale 
regelgevende instanties het gedeeld 
gebruik van faciliteiten of eigendom, met 
inbegrip van toegang tot gebouwen, 
masten, antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten verplicht opleggen, als het 
gedeeld gebruik van deze faciliteiten 
economisch redelijk is en er geen 
overdreven bouwwerkzaamheden moeten 
worden verricht. De nationale 
regelgevende instanties kunnen, bij wijze 
van uitzondering en wanneer dit gepast is, 
het gedeeld gebruik van deze faciliteiten 
ook opleggen aan andere overheids- of 
particuliere ondernemingen, waarbij 
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rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk erop toe te zien dat deze bepaling rekening houdt met het evenredigheids- en 
redelijkheidsbeginsel. Toegang tot basisinfrastructuur zoals kabelgoten en masten kan in een 
aantal gevallen het echte overblijvende probleem op het gebied van  telecommunicatie zijn. 
Bijgevolg moet hiertoe toegang worden verleend opdat derden infrastructuur kunnen 
installeren. 

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant en 
evenredig zijn.’

3. Maatregelen die door een regelgevende 
instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten rekening houden met de 
veiligheidsbelangen van de onderneming 
en met algemene veiligheidsbelangen 
alsook met het feit dat de bevoegdheden 
van de betrokken ondernemingen 
duidelijk moeten zijn afgebakend om 
schadelijke interferentie tussen gebruikers 
te voorkomen. De maatregelen moeten 
ook objectief, transparant en evenredig 
zijn.

Als een exploitant in overeenstemming 
met de bepalingen van dit artikel de 
verplichting wordt opgelegd toegang te 
verlenen, kunnen de nationale 
regelgevende instanties indien nodig 
technische of operationele voorwaarden 
opleggen aan de aanbieder en/of de 
gebruikers van die toegang om de 
normale werking van het netwerk te 
garanderen. Aan gebruikers van toegang 
kunnen specifieke niet-discriminerende 
voorwaarden worden opgelegd om ervoor 
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te zorgen dat schaarse middelen 
doeltreffend worden gebruikt, met name 
wat het aanleggen van netwerken betreft. 
Verplichtingen om specifieke technische 
normen of specificaties te volgen, moeten 
in overeenstemming zijn met de 
overeenkomstig artikel 17, 1id 1, 
vastgestelde normen en specificaties. 

Or. en

Motivering

Benadrukt dat rekening moet worden gehouden met gerechtvaardigde veiligheidsbelangen 
van de betrokken partijen.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke drie maanden dient de nationale 
regelgevende instantie een samenvattend 
verslag in bij de Commissie over de 
kennisgevingen die zij heeft ontvangen en 
de maatregelen die overeenkomstig dit lid 
zijn genomen.

Elk jaar dient de nationale regelgevende 
instantie een samenvattend verslag in bij 
de Commissie over de kennisgevingen die 
zij heeft ontvangen en de maatregelen die 
overeenkomstig dit lid zijn genomen.

Or. en

Motivering

Om onnodige bureaucratische en administratieve rompslomp te vermijden, moeten de 
nationale regelgevende instanties maar één maal per jaar een verslag indienen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 3, onder b), 
van Verordening […./EG], kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met inbegrip 
van maatregelen die de omstandigheden, 
het formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen.

4. De Commissie, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit dat is gegeven in 
overeenstemming met artikel 3, onder b), 
van Verordening […./EG], kan passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen te harmoniseren, met inbegrip 
van maatregelen die de omstandigheden, 
het formaat en de procedures definiëren die 
van toepassing zijn op de 
kennisgevingseisen. De technische 
uitvoeringsmaatregelen mogen de 
lidstaten er niet van weerhouden 
bijkomende voorwaarden goed te keuren 
om de in lid 1 en 2 genoemde 
doelstellingen na te streven.

Or. en

Motivering

In individuele gevallen moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben strengere normen te 
hanteren dan de geharmoniseerde basisnormen om de in lid 1 en 2 genoemde doelstellingen 
na te streven.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 17 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In artikel 17 wordt lid 3 vervangen 
door:

Indien dergelijke normen en/of 
specificaties ontbreken, moedigen de 
lidstaten de toepassing aan van 
internationale normen of aanbevelingen 
die door de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU), de 
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Europese Conferentie van de 
administraties van posterijen en van 
telecommunicatie (CEPT), de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) of de Internationale 
Elektrotechnische Commissie (IEC) zijn 
aangenomen.

Or. en

Motivering

De CEPT ontwikkelt de voorwaarden voor spectrumgebruik in Europa, en hiermee moet 
rekening worden gehouden, met name als er geen ETSI-norm is.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de beoordeling van de evenredigheid 
van de op te leggen maatregelen houden 
de nationale regelgevende instanties 
rekening met de verschillende 
mededingingsvoorwaarden op de 
verschillende gebieden in hun lidstaat. 
Wanneer er  in een geografisch gebied 
mededinging is, schaffen de nationale 
regelgevende instanties onnodige 
verplichtingen af om te waarborgen dat de 
deregulering aan de marktbehoeften is 
aangepast. In dit opzicht houden de 
nationale regelgevende instanties 
rekening met het feit dat de mededinging 
op het gebied van infrastructuur moet 
worden gevrijwaard.  

Or. en
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Motivering

In de regel moet ex-ante regulering enkel tot economische flessenhalzen worden beperkt. Als 
er bijgevolg in bepaalde regio's doeltreffende mededinging bestaat, moet de regulering 
dienovereenkomstig worden afgeschaft.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1, onder f), komt te luiden: Schrappen
‘(f) collocatie of andere vormen van 
gedeeld gebruik van faciliteiten 
aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van 
kabelgoten, gebouwen of toegang tot 
gebouwen, antennes of masten, mangaten 
en straatkasten;’

Or. en

Motivering

Gedeeld gebruik van faciliteiten wordt reeds behandeld in artikel 12 van de Kaderrichtlijn. 
Bijgevolg is artikel 12, lid 1, letter (f) overbodig.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 13 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

1 bis. Als een nationale regelgevende 
instantie de toegang tot 
toegangsnetwerken van de nieuwe 
generatie reguleert, kan zij opleggen dat 
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de toegangzoekers een redelijk deel 
dragen van het risico dat de investerende 
operator neemt. Risicodelingscontracten 
kunnen voorzien in een voorafgaande 
betaling ter dekking van de risicopremie 
voor een bepaald aantal toegangen in 
bepaalde regio's of kunnen de vorm 
aannemen van 
langetermijntoegangscontracten met 
minimumhoeveelheden voor welbepaalde 
periodes. 

Or. en

Motivering

De regulering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie kan rekening houden met het 
risico dat verbonden is aan het besluit om te investeren. Het risico kan worden gedeeld door 
toegang mogelijk te maken op grond van een voorafgaande betaling of van 
langetermijntoegangscontracten met minimale aankoophoeveelheden. Kortetermijncontracten 
zonder minimale hoeveelheden kunnen voorzien in een premie die het investeringsrisico van 
de investeerder dekt, op voorwaarde dat het volledige investeringsrisico door de investeerder 
wordt gedragen. Langetermijntoegangscontracten kunnen even lang lopen als de 
afschrijvingsperiode van de investeringskosten in nieuwe markten.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) doeltreffend spectrumgebruik te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet gericht zijn op het waarborgen van een 
doeltreffend spectrumgebruik.
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Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van een besluit over 
gebruiksrechten moet naar behoren 
rekening worden gehouden met een 
passende afschrijvingsperiode voor de 
investering.

Or. en

Motivering

Voor veel nieuwe platforms en diensten moet een afschrijvingstermijn van meer dan tien, 
maar in elk geval meer dan vijf jaar worden gerekend. Het is niet ongewoon dat in de eerste 
paar jaren van exploitatie aanzienlijke verliezen worden geleden. Het zou overdreven zijn om 
een strenge eis in te voeren dat nationale regelgevende instanties om de vijf jaar een officiële 
controle op alle radiospectrumvergunningen zouden moeten uitvoeren.

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7.

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7. De lidstaten 
houden rekening met eerdere 
investeringen en met de mate van 
mededinging.

Or. en
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Motivering

Moet ervoor zorgen dat ter dege rekening wordt gehouden met eerdere investeringen. Zoniet 
kunnen eerdere investeringen in waarde verminderen.  Dit zou de markt ernstig verstoren en 
toekomstige investeringsbesluiten negatief beïnvloeden.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.’

6. De instanties van de lidstaten zorgen 
ervoor dat radiofrequenties daadwerkelijk 
en efficiënt worden gebruikt in 
overeenstemming met artikel 9, lid 2, van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). Zij 
zorgen er ook voor dat de mededinging niet 
wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.’

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie op spectrumgebied is niet altijd dezelfde instantie als de nationale 
regelgevende instantie die in de Kaderrichtlijn is genoemd.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om frequentiebanden te identificeren 
waarvan het gebruik moet worden 
onderworpen aan algemene machtigingen 
of individuele gebruiksrechten voor 
radiofrequenties;

(a) om frequentiebanden die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden te 
identificeren waarvan het gebruik moet 
worden onderworpen aan algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties;

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties of nummers te 
harmoniseren;

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers te harmoniseren;

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
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artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) om de in de bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
nummers te harmoniseren;

(d) om de in de bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties die 
pan-Europese netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers te harmoniseren;

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties of nummers zullen 
worden verleend door de nationale 
regelgevende instanties, eventueel in 
overeenstemming met de bepalingen van 

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers zullen worden verleend door de 
nationale regelgevende instanties, 
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artikel 6 ter. eventueel in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 6 ter.

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. 

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te selecteren 
waaraan individuele rechten voor gebruik 
van radiofrequenties of nummers kunnen 
worden verleend, overeenkomstig artikel 
12 van Verordening [..]. 

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te selecteren 
waaraan individuele rechten voor gebruik 
van radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers kunnen worden verleend, 
overeenkomstig artikel 12 van Verordening 
[..].

Or. en

Motivering

Artikel 6 ter is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het is van belang 
ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang 
komen door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat 
dit artikel verwijst naar pan-Europese diensten.
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers. De maatregel 
vermeldt de periode waarbinnen dergelijke 
gebruiksrechten kunnen worden verleend 
door de nationale regelgevende instanties. 
De Commissie handelt volgens de 
procedure van artikel 14 bis, lid 2.

2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers. De maatregel vermeldt de 
periode waarbinnen dergelijke 
gebruiksrechten kunnen worden verleend 
door de nationale regelgevende instanties. 
De Commissie handelt volgens de 
procedure van artikel 14 bis, lid 2.

Or. en

Motivering

Artikel 6 ter is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het is van belang 
ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang 
komen door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat 
dit artikel verwijst naar pan-Europese diensten.
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