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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...].
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 2002/19/EG inzake de toegang tot 
en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten 
2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -
diensten
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0697),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0427/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische 
zaken en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het doel van het EU-
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie is het creëren van een 
duurzaam “ecosysteem” voor 
elektronische communicatie, op grond 
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van vraag en aanbod: het eerste door 
effectief concurrerende markten voor 
producten of diensten, het laatste dankzij 
groeiende ontwikkelingen in de 
informatiemaatschappij. 

Or. en

Motivering

Een duurzame omgeving voor concurrentie en investering in de telecommunicatiesector is 
afhankelijk van zowel vraag als aanbod. Hoewel de economische regeling meestal meer 
afhankelijk is van de vraag, mag ook de aanbodzijde niet worden vergeten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Het doel is om specifieke 
sectorregels ex ante steeds meer terug te 
brengen, naarmate de concurrentie in de 
markt zich ontwikkelt, en dat 
elektronische communicatie uiteindelijk 
volledig wordt geregeld door het 
mededingingsrecht. Het kan zeer wel het 
geval zijn dat de concurrentie zich in 
verschillende markten en in verschillende 
gebieden binnen lidstaten in verschillende 
tempo’s ontwikkelt. Teneinde te 
garanderen dat de regelgeving evenredig 
is en is aangepast aan diverse 
mededingingvoorwaarden, moeten 
nationale regelgevende instanties
regelgevingsverplichtingen kunnen 
opheffen in markten en/of geografische 
gebieden waar een effectieve concurrentie 
op infrastructuurgebied bestaat, zelfs 
wanneer deze niet zijn gedefinieerd als 
afzonderlijke markten. Nationale 
regelgevende instanties moeten ook 
kunnen eisen dat netwerkonderdelen en 
bijbehorende faciliteiten worden gedeeld, 
om het opzetten van netwerken te 
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vergemakkelijken, in het bijzonder het 
gebruik van glasvezelnetwerken.

Or. en

Motivering

Dit is een herinnering aan het feit dat hoewel de regelgeving ex ante tijdelijk is, deze slechts 
geleidelijk kan worden opgeheven en dit ook op subnationale of regionale basis kan 
plaatsvinden.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Netwerken van de volgende 
generatie hebben enorme mogelijkheden 
voor het leveren van voordelen aan 
burgers in de hele Europese Unie. Het is 
dan ook essentieel dat er geen 
belemmeringen zijn voor de duurzame 
investering in de ontwikkeling van deze 
nieuwe netwerken, terwijl de concurrentie 
en de consumentenkeus word 
gestimuleerd.

Or. en

Motivering

De uitdaging van NGN’s is om investering aan te moedigen teneinde zoveel mogelijk een op 
faciliteit gebaseerde concurrentie te creëren als een middel om de voordelen voor de 
consument te vergroten.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De spectrumbeheerbepalingen 
van deze richtlijn moeten consistent zijn
met het werk van internationale en 
regionale organisaties die te maken 
hebben met radiospectrumbeheer, zoals de 
Internationale Telecommunicatie Unie
(ITU) en de Europese conferentie van 
post- en telecommunicatieadministraties
(CEPT), zodat het efficiënte beheer en de 
harmonisatie van het gebruik van het 
spectrum wordt gewaarborgd in de hele 
Gemeenschap en wereldwijd.

Or. en

Motivering

Voor een effectief spectrumbeheer moet het in lijn worden gebracht met de bredere 
internationale harmonisatieagenda die door de ITU en de CEPT wordt nagestreefd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Hoewel spectrumbeheer binnen 
de bevoegdheid van de lidstaten blijft, kan 
alleen coördinatie en, waar nodig, 
harmonisatie op Gemeenschapsniveau 
waarborgen dat spectrumgebruikers
volledig profiteren van de internationale 
markt en dat EU-belangen effectief 
wereldwijd kunnen worden behartigd.

Or. en
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Motivering

Een EU-aanpak voor het spectrum kan, terwijl de subsidiariteit wordt gerespecteerd, zorgen
voor aanzienlijke schaalvoordelen en een waardevermenigvuldiging (zoals bij GSM).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Wanneer het noodzakelijk is om 
harmonisatiemaatregelen vast te stellen
voor de uitvoering van het 
Gemeenschapsbeleid inzake elektronische 
communicatie die verder gaan dan 
technische uitvoeringsmaatregelen, moet 
de Commissie een wetgevingsvoorstel 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Motivering

Harmonisatiemaatregelen die gaan over het toevoegen van nieuwe essentiële bepalingen aan 
het regelgevingskader, moeten worden behandeld in een wetgevingsvoorstel. Uitsluitend de 
rechtstreekse toepassing van regels die in het kader uiteen zijn gezet of het toevoegen van 
niet-essentiële elementen kunnen onderwerp zijn van comitéprocedures.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van spectrum en nummering 

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van spectrum en nummering 
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alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten: de 
identificatie van transnationale markten: de 
uitvoering van de normen: de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van het regelgevingskader. Ook 
zouden bevoegdheden moeten worden 
verleend om uitvoeringsmaatregelen te 
nemen om de bijlagen I en II bij de 
Toegangsrichtlijn aan te passen aan de 
markt- en technologische ontwikkelingen 
en om uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen voor de harmonisering van de 
machtigingsvoorschriften, de procedures 
en voorwaarden voor machtigingen voor 
elektronische communicatienetwerken en –
diensten. Aangezien deze maatregelen van 
algemene aard zijn en bedoeld zijn om 
deze richtlijnen aan te vullen door de 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
elementen, moeten ze worden vastgesteld 
in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG. Wanneer om dwingende en 
urgente redenen de normale termijn voor 
deze procedure niet kan worden 
nageleefd, moet de Commissie in staat zijn 
de urgentieprocedure te gebruiken als 
bedoeld in artikel 5 bis, lid 6 van 
bovengenoemd besluit.

alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten: de 
identificatie van transnationale markten: de 
uitvoering van de normen: de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van het regelgevingskader. Ook 
zouden bevoegdheden moeten worden 
verleend om uitvoeringsmaatregelen te 
nemen om de bijlagen I en II bij de 
Toegangsrichtlijn aan te passen aan de 
markt- en technologische ontwikkelingen 
en om uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen voor de harmonisering van de 
machtigingsvoorschriften, de procedures 
en voorwaarden voor machtigingen voor 
elektronische communicatienetwerken en –
diensten. Aangezien deze maatregelen van 
algemene aard zijn en bedoeld zijn om 
deze richtlijnen aan te vullen door de 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
elementen, moeten ze worden vastgesteld 
in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG. Gezien het feit dat de 
behandelingswijze van de 
regelgevingsprocedure met toetsing
binnen de normale termijn in bepaalde 
uitzonderlijke situaties het tijdig 
vaststellen van uitvoeringsmaatregelen 
zou kunnen belemmeren, moeten het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie snel handelen teneinde het 
tijdig vaststellen van dergelijke 
maatregelen te waarborgen.

Or. en

Motivering

Bij dwingende en gerechtvaardigde dringende redenen moeten het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie snel handelen om de tijdige vaststelling van comitémaatregelen te 
waarborgen.



PR\720897NL.doc 11/70 PE398.542v02-00

NL

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn wordt een 
geharmoniseerd kader voor de regulering 
van elektronische-communicatiediensten, 
elektronische-communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten en bijbehorende 
diensten vastgesteld. De richtlijn legt taken 
van de nationale regelgevende instanties 
vast alsmede een reeks procedures om de 
geharmoniseerde toepassing van het 
regelgevingskader in de gehele 
Gemeenschap te waarborgen.

1. Bij deze richtlijn wordt een 
geharmoniseerd kader voor de regulering 
van elektronische-communicatiediensten, 
elektronische-communicatienetwerken, 
bijbehorende faciliteiten en bijbehorende 
diensten vastgesteld, evenals bepaalde 
aspecten van eindapparatuur, betreffende 
de toegankelijkheid voor eindgebruikers 
met een handicap. De richtlijn legt taken 
van de nationale regelgevende instanties 
vast alsmede een reeks procedures om de 
geharmoniseerde toepassing van het 
regelgevingskader in de gehele 
Gemeenschap te waarborgen.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de genoemde aspecten van eindapparatuur betrekking 
hebben op toegankelijkheidsaspecten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “bijbehorende faciliteiten”: de bij een 
elektronisch-communicatienetwerk en/of 
een elektronische-communicatiedienst 
behorende faciliteiten die het aanbieden 
van diensten via dat netwerk en/of dienst 
mogelijk maken en/of ondersteunen of het 
potentieel hiertoe bezitten en een aantal 

(e) “bijbehorende faciliteiten”: de bij een 
elektronisch-communicatienetwerk en/of 
een elektronische-communicatiedienst 
behorende faciliteiten die het aanbieden 
van diensten via dat netwerk en/of dienst 
mogelijk maken en/of ondersteunen of het 
potentieel hiertoe bezitten en een aantal 
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adresvertaalsystemen omvatten, 
voorwaardelijke toegangssystemen en 
elektronische programmagidsen alsmede 
fysieke infrastructuur zoals kabelgoten, 
masten straatkasten en gebouwen;

adresvertaalsystemen omvatten, 
voorwaardelijke toegangssystemen en 
elektronische programmagidsen, alsmede 
fysieke infrastructuur zoals toegang tot 
gebouwen, bekabeling, grote 
ondersteuningsgebouwen, masten, 
antennes, kabelgoten, mangaten en 
straatkasten.

Or. en

Motivering

Het lijkt beter te zijn om precies dezelfde lijst van fysieke infrastructuur te hanteren als in 
artikel 12 van het kader en artikel 12 van de Toegangsrichtlijn (behalve “bekabeling” dat 
geen deel uitmaakt van de bijbehorende faciliteiten van het netwerk maar onderdeel is van het 
netwerk zelf). De uitdrukking “hoge locaties” is ook toegevoegd, en staat voor alle hoge 
locaties die door belanghebbenden worden gebruikt om masten en antennes te installeren, 
zoals hoge torens, (bijvoorbeeld de Eiffeltoren in Parijs), watertorens, enz.

Amendement 11

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

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 

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 juiste
deskundigheid te bezitten om zijn taken 
effectief 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 
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mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is.

mechanisme voor het instellen van beroep 
aanwezig is en dat de procedure voor het 
lichaam van beroep niet onnodig 
langdurig is.

Or. en

Motivering

Effectiviteit en redelijke duur zijn belangrijke aspecten van beroepsystemen. De expertise van 
beroepslichamen moet intern zijn, en niet alleen maar “ter beschikking staan”.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 6 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen waar zij voornemens 
zijn beperkingen vast te stellen in 
overeenstemming met artikel 9, lid 3, en 9, 
lid 4, die een belangrijke impact hebben 
op de relevante markt, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van syntax.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het opleggen, wijzigen of intrekken 
van een verplichting voor een exploitant 
in toepassing van artikel 16 juncto de 
artikelen 5 en 9 tot 13 van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), en 
artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn),

Schrappen

Or. en

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het mechanisme dat uiteen wordt gezet in artikel 7
bis (nieuw).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening – 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 

Schrappen
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overeenkomstig de bepalingen van lid 3.

Or. en

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het mechanisme dat uiteen wordt gezet in artikel 7
bis (nieuw).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening – 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
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Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het mechanisme dat uiteen wordt gezet in artikel 7 
bis (nieuw).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie alle definitieve 
maatregelen mee die vallen onder de 
voorwaarden onder a) en b) in artikel 7, 
lid 3).

9. De nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie alle definitieve 
maatregelen mee die vallen onder artikel 7, 
lid 3).

Or. en

Motivering

Het veto op oplossingen is vervangen door het mechanisme dat uiteen wordt gezet in artikel 7
bis (nieuw).

Amendement 17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel -7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel, artikel 7 bis, 
wordt ingevoegd:
‘Artikel 7 bis
Procedure voor de consequente 
toepassing van oplossingen
1. Wanneer een nationale regelgevende 
instantie voornemens is een maatregel 
vast te stellen om een verplichting voor 
een exploitant op te leggen, te wijzigen of 



PR\720897NL.doc 17/70 PE398.542v02-00

NL

in te trekken in toepassing van artikel 16 
juncto de artikelen 5 en 9 tot 13, 13 bis en 
13 ter van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), krijgen de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties in andere lidstaten een periode 
van één maand vanaf de kennisgeving 
van de ontwerpmaatregel waarin 
opmerkingen kunnen worden gemaakt bij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie.
2. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting anders dan die is neergelegd 
in de artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn),
kan de Commissie, binnen dezelfde 
periode, de nationale regelgevende 
instantie in kwestie en de Organisatie van 
Europese Telecomregelgevers (OETR) op 
de hoogte stellen van de redenen waarom 
zij vindt dat de ontwerpmaatregel een
belemmering voor de interne markt 
opwerpt of dat zij ernstige twijfels heeft 
omtrent de verenigbaarheid van de 
maatregel met het Gemeenschapsrecht. In 
een dergelijk geval zal het vaststellen van 
de maatregel worden uitgesteld tot twee 
maanden na de mededeling van de 
Commissie.
Bij uitblijven van een dergelijke 
mededeling kan de nationale 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele opmerkingen die door de 
Commissie of door andere nationale 
regelgevende instanties zijn gemaakt.
3. Binnen de periode van twee maanden 
zoals genoemd in lid 2, zullen de 
Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie in kwestie nauw 
samenwerken, met als doel het aanwijzen 
van de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de 
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doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel gewijzigd moet worden 
en specifieke bepalingen hiertoe worden 
geleverd. Dit advies zal worden 
geopenbaard.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin staat dat de 
ontwerpmaatregel moet worden gewijzigd, 
kan de Commissie, zo veel mogelijk 
rekening houdend met dit advies, een met 
redenen omkleed besluit nemen waarin zij 
de nationale regelgevende instantie in 
kwestie verzoekt om de ontwerpmaatregel 
te wijzigen en hiertoe specifieke 
bepalingen levert.
Als de OETR een met redenen omkleed 
advies heeft gegeven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, kan de
nationale regelgevende instantie in 
kwestie de ontwerpregel
vaststellen,waarbij zo veel mogelijk 
rekening wordt gehouden met eventuele 
aanbevelingen die door de Commissie en
de OETR zijn gedaan.
4. Als de ontwerpmaatregel gaat over het 
opleggen, wijzigen of intrekken van een 
verplichting die is neergelegd in de 
artikelen 13 bis en 13 ter van 
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), 
zal de ontwerpmaatregel niet eerder 
worden vastgesteld dan na nog eens twee 
maanden volgend op het eind van de 
periode zoals bedoeld in artikel 7, lid 3.
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Binnen deze periode van twee maanden
zullen de Commissie, de OETR en de 
nationale regelgevende instantie in 
kwestie nauw samenwerken, met als doel 
het aanwijzen van de meest geschikte en 
effectieve maatregel in het licht van de 
doelstellingen die zijn neergelegd in 
artikel 8, waarbij rekening wordt 
gehouden met de standpunten van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consequente
regelgevingspraktijk te waarborgen.
Binnen dezelfde periode van twee 
maanden zal de OETR, handelend met 
gewone meerderheid, een met redenen 
omkleed advies geven waarin de 
geschiktheid en effectiviteit van de 
ontwerpmaatregel wordt bevestigd, of 
waarin wordt aangegeven dat de 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
toegepast. Dit advies zal worden 
geopenbaard.
Alleen wanneer de Commissie en de
OETR de geschiktheid en effectiviteit van 
de ontwerpmaatregel bevestigen, mag de 
regelgevende instantie in kwestie de 
ontwerpmaatregel vaststellen, waarbij zo 
veel mogelijk rekening wordt gehouden 
met eventuele aanbevelingen die door de 
Commissie en de OETR zijn gedaan.
5. Uiterlijk drie maanden nadat de 
Commissie overeenkomstig lid 3 een met 
redenen omkleed besluit heeft genomen 
waarin de nationale regelgevende 
instantie in kwestie wordt verzocht om de 
ontwerpmaatregel te wijzigen, 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 ontwerpmaatregel 
overeenkomstig artikel 7.’
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Or. en

Motivering

In plaats van de veto’s die de Commissie had op oplossingen, wordt er een nieuwe ‘co-
reguleringsprocedure’ voorgesteld, waarin de Commissie, de OETR en de nationale 
regelgevende instantie nauw samenwerken. Met de voorgestelde procedure wordt getracht 
een oplossing te vinden via een herziening door gelijken, in plaats van het opleggen van een 
‘verbiedend’ veto van bovenaf. De Commissie en de OETR (met een meerderheid van 
stemmen) moeten het eens zijn over noodzaak om een ontwerpmaatregel te wijzigen die is
voorgesteld door de nationale regelgevende instantie voordat de Commissie hierover een 
besluit kan nemen. Anders moet de nationale regelgevende instantie zo veel mogelijk rekening 
houden met de opmerkingen die door de Commissie en de OETR zijn gemaakt.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening – 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 de in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure toepassen.’

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. De
OETR zal worden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

De OETR moet worden geraadpleegd voor elke uitvoeringsmaatregel met betrekking tot 
artikel 7. De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anders bepaald in artikel 9 met 
betrekking tot radiofrequenties, houden de 
lidstaten zoveel mogelijk rekening met de 
wenselijkheid van verordeningen die 
technologisch neutraal worden gemaakt en 
moeten zij ervoor zorgen dat de nationale 
regelgevende instanties bij het uitvoeren 
van de regelgevingstaken die in deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen zijn 
gespecificeerd, met name die welke 
moeten zorgen voor doeltreffende 
mededinging, hetzelfde doen.

Tenzij anders bepaald in artikel 9 met 
betrekking tot radiofrequenties of tenzij 
anderszins noodzakelijk teneinde te 
voldoen aan de doelstellingen in de leden
2 tot 4, houden de lidstaten zoveel 
mogelijk rekening met de wenselijkheid 
van verordeningen die technologisch 
neutraal worden gemaakt en moeten zij 
ervoor zorgen dat de nationale 
regelgevende instanties bij het uitvoeren 
van de regelgevingstaken die in deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen zijn 
gespecificeerd, met name die welke 
moeten zorgen voor doeltreffende 
mededinging, hetzelfde doen.

Or. en

Motivering

Er is behoeft aan technologische neutraliteit als beginsel om de toekomstige technologische 
innovatie niet te belemmeren, maar deze moet worden beperkt waneer deze volledig 
tegengesteld is aan de primaire doelstelling van de verordening.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt letter c vervangen 
door het volgende:
‘(c) stimuleren van investeringen in 
infrastructuren op een manier die 
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efficiëntie en een duurzame concurrentie 
stimuleert, en het bevorderen van 
innovatie; en’.

Or. en

Motivering

Het stimuleren van een duurzame concurrentie is een garantie dat de consument positieve 
gevolgen ondervindt op de lange termijn.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 –- punt 8 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In lid 3 wordt letter c geschrapt.

Or. en

Motivering

Punt is opnieuw ingevoegd in het nieuwe lid 4 bis van artikel 8.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 8 wordt het volgende lid 
4 bis ingevoegd:
‘4 bis. De nationale regelgevende 
instanties zullen bij het nastreven van de 
beleidsdoelen zoals bedoeld in de leden 2, 
3 en 4, objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele 
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regelgevingsbeginselen hanteren, onder 
andere door:
(a) te waarborgen dat er bij gelijke 
omstandigheden geen discriminatie 
plaatsvindt bij de behandeling van 
ondernemingen die elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
leveren;
(b) zo veel mogelijk rekening te houden 
met de diversiteit van voorwaarden met 
betrekking tot concurrentie en 
consumenten die in de lidstaten en de 
diverse geografische gebieden binnen 
lidstaten bestaan;
(c) regelgevende verplichtingen ex ante 
uitsluitend daar op te leggen waar er geen 
effectieve concurrentie is en deze 
verplichtingen te verlichten of op te 
heffen zodra er wel effectieve
concurrentie is;
(d) regelgevende voorspelbaarheid te 
bevorderen, en daardoor stimulansen te 
bieden om te innoveren en te investeren in 
de infrastructuur, ten gunste van 
consumenten.’

Or. en

Motivering

De regelgevingsbeginselen die werden aangekondigd in de titel van het artikel, ontbraken. 
Het is belangrijk om dit verzuim op te heffen, omdat deze beginselen de eerste stap vormen 
naar een betere consistentie van de toepassing van het regelgevingskader.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Het volgende artikel 8 bis wordt
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ingevoegd:
‘Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 
de Gemeenschap
1. Lidstaten zullen met elkaar en met de 
Commissie samenwerken bij de 
strategische planning en harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in 
de Gemeenschap.
2. Lidstaten waarborgen de coördinatie 
van de beleidsaanpakken en waar nodig 
geharmoniseerde voorwaarden met
betrekking tot de beschikbaarheid en het 
efficiënt gebruik van het radiospectrum 
dat nodig is voor het vaststellen en 
functioneren van de interne markt.
3. Lidstaten waarborgen de
gecoördineerde en tijdige verstrekking
van informatie betreffende de toewijzing, 
beschikbaarheid en het gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. Lidstaten waarborgen de effectieve 
coördinatie van Gemeenschapsbelangen 
bij internationale organisaties waar het 
gebruik van het radiospectrum het beleid 
van de Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een 
radiospectrumbeleidscomité (RSBC) 
opgericht teneinde bij te dragen aan het 
verwezenlijken van de doelstellingen die 
zijn neergelegd in de leden 1 tot 4.
Het RSBC zal advies geven aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie over kwesties inzake 
radiospectrumbeleid. 
Het RSBC zal bestaan uit een hoge 
vertegenwoordiger van elke nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
6. Op verzoek van het Europees 
Parlement, de Raad of de Commissie, of
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op eigen initiatief kan het RSBC, 
handelend met een gewone meerderheid 
van stemmen, een standpunt innemen. 
Elke lidstaat heeft één stem en de 
Commissie onthoudt zich van stemmen.
7. De Commissie, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, formuleert elke drie jaar 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen
en vaardigt niet-verbindende richtsnoeren 
uit voor de ontwikkeling van het 
spectrumbeleid van de Gemeenschap.
8. De Commissie kan, zo veel mogelijk 
rekening houdend met het standpunt van 
het RSBC, wetgevingsmaatregelen 
voorstellen om te voldoen aan de 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen
zoals gedefinieerd in lid 7.
9. Wanneer dit nodig is voor het 
waarborgen van de effectieve coördinatie 
van Gemeenschapsbelangen bij 
internationale organisaties, kan de 
Commissie, met de instemming van het 
RSBC, een onderhandelingsmandaat 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad.
10. Het RSBC dient jaarlijks een verslag 
over zijn werkzaamheden in bij het 
Europees Parlement en de Raad.’

Or. en

Motivering

Er is een effectief beleidskader nodig om de samenwerking van de lidstaten met elkaar en met 
de Commissie te waarborgen met betrekking tot de strategische planning van het 
radiospectrum in de Gemeenschap. Alleen door een betere coördinatie van beleidsaanpakken
kan het spectrumbeheer in de EU vooruitgang boeken. Hiervoor is ook een beter 
gecoördineerde deelname van EU-lidstaten aan internationale fora nodig. Er wordt een
nieuw gestroomlijnd comité voorgesteld, het RSBC, op basis van het Radiospectrumcomité en 
de Beleidsgroep Radiospectrum om te assisteren bij de ontwikkeling van een integraal EU-
spectrumbeleid.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – tweede alinea – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 efficiënt gebruik van 
radiofrequenties, inclusief maximalisering 
van de verdeling van frequenties of

Or. en

Motivering

De verdeling van het spectrum moet worden nagestreefd ongeacht het type machtiging.

Amendement 25

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

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 ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische-communicatiediensten, 
zoals aangewezen in hun nationale 
frequentieallocatietabellen en in het 
radioreglement van de ITU. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.
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Or. en

Motivering

Neutraliteit van diensten moet worden beperkt tot de mogelijkheden die worden geboden door 
het radioreglement van de ITU die bepalen welke diensten naast elkaar kunnen bestaan in de 
verschillende banden.

Amendement 26

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

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 te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Het moet aan de subsidiariteit worden overgelaten hoe doelstellingen van algemeen belang in 
elke lidstaat moeten worden geïnterpreteerd.
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Amendement 27

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

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

Het kader is alleen van toepassing op elektronische-communicatiediensten en niet op elke 
dienst (meteorologisch, wetenschappelijk, militair, enz.).

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [datum van omzetting], kunnen de 
lidstaten ervoor zorgen dat houders van 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
die vóór die datum zijn verleend, een 
aanvraag kunnen indienen voor een 
periode van ten minste vijf jaar bij de 
bevoegde nationale regelgevende instantie 
om beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.

Or. en
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Motivering

Er is geen nieuwe beoordeling nodig voor rechten die verlopen vóór het einde van de 
overgangsperiode van vijf jaar

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 vermelde houder 
van rechten een aanbieder is van inhoud 
voor radio- en televisieomroepdiensten en 
het recht om radiofrequenties te mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, kan een verzoek om een 
herevaluatie alleen worden gedaan ten 
aanzien van het deel van de 
radiofrequenties dat nodig is om een 
dergelijke doelstelling te verwezenlijken. 
Het deel van de radiofrequenties dat 
onnodig is geworden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling als 
gevolg van de toepassing van artikel 9, de 
leden 3 en 4, wordt onderworpen aan een 
nieuwe toewijzingsprocedure in 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

2. Wanneer de in lid 1 vermelde houder 
van rechten een aanbieder is van inhoud 
voor radio- en televisieomroepdiensten en 
het recht om radiofrequenties te mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, inclusief het leveren van 
uitzenddiensten, blijft het recht om het 
gedeelte van de radiofrequenties te 
gebruiken dat nodig is om een dergelijke 
doelstelling te verwezenlijken ongewijzigd 
totdat het verloopt. Het deel van de 
radiofrequenties dat onnodig is geworden 
voor de verwezenlijking van die 
doelstelling wordt onderworpen aan een 
nieuwe toewijzingsprocedure in 
overeenstemming met artikel 9, de leden 3
en 4 van deze richtlijn, en artikel 7, lid 2,
van Richtlijn 2002/20/EG (de
Machtigingsrichtlijn).

Or. en

Motivering

Uitzendexploitanten moeten hun uitzenddiensten kunnen blijven leveren en zelfs verder 
ontwikkelen (bijvoorbeeld HDTV) na de digitale omschakeling. Het gedeelte van het digitale 
dividend dat niet voor uitzenddoeleinden wordt gebruikt, moet opnieuw worden toegewezen 
aan andere doeleinden volgens de nieuwe regels.
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Amendement 30

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

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 mits een 
dergelijk overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures en niet leidt tot een 
verandering van de dienst die wordt 
aangeboden via die radiofrequentieband.

Or. en

Motivering

Verhandelbaarheid mag niet leiden tot onevenwichtigheid in de diversiteit van diensten, of tot 
speculatie. Ook mogen nationale procedures niet worden genegeerd, omdat spectrumbeheer
een nationale bevoegdheid blijft.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening – 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 

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

gebruik van de radiofrequenties is 
geharmoniseerd door de toepassing van
artikel 9 quater of andere communautaire 
maatregelen, moet die overdracht in 
overeenstemming zijn met dergelijk 
geharmoniseerd gebruik.

Or. en

Motivering

Bevoegde instanties moeten eveneens worden ingelicht wanneer de overdracht plaatsvindt. 
De verwijzing naar de Radiospectrumbeschikking is vervangen door artikel 9 quater, dat op 
een samenhangende manier alle harmonisatiemaatregelen op spectrumgebied omvat.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter –a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(–a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en het efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren 
overeenkomstig de procedure in bijlage 1;

Or. en

Motivering

Voor het bereiken van consistentie en samenhang is het van belang dat alle 
harmonisatiemaatregelen op het gebied van spectrumbeheer worden samengevoegd en niet 
worden gedistribueerd via twee verschillende rechtskaders (Kaderrichtlijn en 
Radiospectrumbeschikking). 

Amendement 33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter –a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) de gecoördineerde en tijdige 
informatievoorziening met betrekking tot 
de toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van de radiofrequenties te 
waarborgen;

Or. en

Motivering

Voor het bereiken van consistentie en samenhang is het van belang dat alle 
harmonisatiemaatregelen op het gebied van spectrumbeheer worden samengevoegd en niet 
worden gedistribueerd via twee verschillende rechtskaders (Kaderrichtlijn en 
Radiospectrumbeschikking).

Amendement 34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

Or. en

Motivering

De harmonisatieprocedures moeten betrekking hebben op de daadwerkelijke identificatie van 
de banden en niet alleen op de procedure die hiertoe moet worden gevolgd. 
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Elk horizontaal besluit over verdere uitzonderingen op deze beginselen van technologische en 
dienstenneutraliteit is onderwerp van een wetgevingsamendement.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze 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. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 

Deze 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. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van de letters -a tot c van dit lid 
kan de Commissie worden bijgestaan door 
het RSBC.
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dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

Or. en

Motivering

Het RSBC moet het bevoegde comité zijn voor het adviseren van de Commissie over zaken 
betreffende spectrumharmonisatie. De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor het 
vaststellen van dit soort maatregelen.

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
toepassing van die maatregelen.

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. De uitvoeringsmaatregelen kunnen 
de Autoriteit specifieke 
verantwoordelijkheden verlenen bij de 
toepassing van die maatregelen.

Or. en

Motivering

Het vaststellen van tariefbeginselen moet worden overgelaten aan de subsidiariteit. 
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Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De 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 de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.’

De 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.

Or. en

Motivering

De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor het vaststellen van dit soort maatregelen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Collocatie en gedeeld gebruik 
van faciliteiten voor aanbieders van 
elektronische communicatienetwerken

Collocatie en gedeeld gebruik van 
netwerkonderdelen en bijbehorende 
faciliteiten voor aanbieders van 
elektronische communicatienetwerken

Or. en

Motivering

Het woord “faciliteit” is niet gedefinieerd in het kader, maar alleen “bijbehorende 
faciliteiten”. Het delen van bijbehorende faciliteiten is eveneens een belangrijke kwestie om 
de ontwikkeling van landlijnnetwerken te vergemakkelijken in gebieden met een lagere 
bevolkingsdichtheid. Teneinde de ontwikkeling van glasvezelnetwerken te bevorderen, is het 
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nodig om een verplichting tot deling van dark fibre toe te staan, evenals die van bijbehorende 
faciliteiten, zoals bestaande kabelgoten of nieuw te plaatsen kabelgoten.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening – 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, 
bekabeling, masten, hoge 
ondersteuningsgebouwen, antennes, 
kabelgoten, mangaten en straatkasten 
verplicht opleggen.

Or. en

Motivering

De gedeelde locatie kan worden opgelegd voor bekabeling buiten en in de gebouwen. “Hoge 
locaties” moet worden toegevoegd aan de lijst van bijbehorende faciliteiten waarvoor deling 
kan worden opgelegd (bijvoorbeeld de Eiffeltoren of watertorens).

Amendement 41

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

instantie zijn genomen in overeenstemming 
met lid 1 moeten objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn.

Or. en

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden de 
nationale regelgevende instantie in kennis 
stellen van alle inbreuken op de veiligheid 
of integriteit die een belangrijke impact 
hadden op de exploitatie van netwerken of 
diensten.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
communicatienetwerken of publiek 
beschikbare elektronische 
communicatiediensten aanbieden de 
bevoegde regelgevende instantie in kennis 
stellen van alle inbreuken op de veiligheid 
of integriteit die een belangrijke impact 
hadden op de exploitatie van netwerken of 
diensten.

Or. en

Motivering

Meestal is het niet de regelgevende telecommunicatie-instantie die over de netwerkveiligheid 
gaat.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 3 – tweede alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval moeten de nationale
regelgevende instantie in kwestie de 
nationale regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de Autoriteit hiervan op de 
hoogte brengen. Wanneer bekendmaking 
van de schending in het algemeen belang is 
kan de nationale regelgevende instantie het 
publiek hiervan op de hoogte brengen.

In voorkomend geval moet de bevoegde
regelgevende instantie in kwestie de 
bevoegde regelgevende instanties in andere 
lidstaten en de Commissie hiervan op de 
hoogte brengen. Wanneer bekendmaking 
van de schending in het algemeen belang is 
kan de bevoegde regelgevende instantie het 
publiek hiervan op de hoogte brengen.

Or. en

Motivering

Meestal is het niet de regelgevende telecommunicatie-instantie die over de netwerkveiligheid 
gaat. De Commissie en niet de OETR moeten op de hoogte worden gebracht.

Amendement 44

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

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.

Elke zes 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.

Or. en

Motivering

Het elke drie maanden indienen van verslagen lijkt overdreven.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 13 bis – lid 4 – eerste alinea

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 kan de verspreiding en 
uitwisseling van beste praktijken onder 
ondernemingen en bevoegde nationale 
autoriteiten stimuleren en 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.

Or. en

Motivering

De Commissie kan een positieve rol spelen bij het coördineren en aanmoedigen van het delen 
van beste praktijken, zonder noodzakelijkerwijs bindende maatregelen op te leggen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 15 – onder b)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lid 3 vervalt. Schrappen

Or. en

Motivering

In een context van convergentie is het nuttig om lid 3 over het hefboomeffect niet te laten 
vervallen.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16 – letter d – tweede alinea
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 22, lid 4,
bedoelde urgentieprocedure toepassen.’

Deze beschikking, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beoogt te 
wijzigen door haar aan te vullen, wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor het vaststellen van dit soort maatregelen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 17 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 16 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen twee jaar na een eerdere 
kennisgeving van een ontwerpmaatregel
met betrekking tot die markt

(a) binnen drie jaar na een eerdere 
inwerkingtreding van een maatregel met 
betrekking tot die markt;

Or. en

Motivering

De vertraging van twee jaar die wordt voorgesteld voor de herziening van een besluit is te 
krap. De geldigheidsduur van een besluit moet drie jaar zijn vanaf de inwerkingtreding van 
het besluit in de lidstaat (en niet vanaf de datum van kennisgeving).
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in lid 1, worden de woorden ‘stelt, 
overeenkomstig de in artikel 22, lid 2, 
bedoelde procedure’ vervangen door ‘kan 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen’
en:

(a) In lid 1, in de eerste zin, worden de 
woorden ‘Artikel 22, lid 2’ vervangen 
door ‘Artikel 22, lid 3’; in de tweede zin 
worden de woorden ‘stelt, overeenkomstig 
de in artikel 22, lid 2, bedoelde procedure’
vervangen door ‘kan passende 
uitvoeringsmaatregelen nemen’ en:

Or. en

Motivering

De beslissing of het Parlement wel of geen toetsingsbevoegdheden krijgt, moet niet aan de 
Commissie worden overgelaten. 

Amendement 50

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De uitvoeringsmaatregelen die 
beogen niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te vullen 
zoals beschreven in de leden 4 en 6
worden vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevende procedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 22, lid 3. Om dwingende 
urgente redenen kan de Commissie 
gebruik maken van de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure.’

6 bis. De uitvoeringsmaatregelen zoals 
beschreven in de leden 1, 4 en 6, die 
beogen niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevende procedure, met toetsing, 
als bedoeld in artikel 22, lid 3.
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Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 17 moeten worden vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor dit 
soort maatregelen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan, wanneer zij vaststelt 
dat verschillen bij de tenuitvoerlegging 
door de nationale regelgevende instanties 
van de in deze richtlijn en de specifieke 
richtlijnen gespecificeerde taken obstakels 
opwerpen voor de interne markt, 
onverminderd artikel 9 van deze Richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn), zoveel 
mogelijk rekening houdend met een 
eventueel advies van de Autoriteit, een 
aanbeveling doen of een besluit vaststellen 
inzake de geharmoniseerde toepassing van 
de bepalingen van deze richtlijn en de 
specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

1. De Commissie kan, wanneer zij vaststelt 
dat verschillen bij de tenuitvoerlegging 
door de nationale regelgevende instanties 
van de in deze richtlijn en de specifieke 
richtlijnen gespecificeerde taken obstakels 
opwerpen voor de interne markt,
onverminderd artikel 9 van deze Richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn), zoveel 
mogelijk rekening houdend met een 
eventueel advies van de OETR, een besluit 
vaststellen inzake de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn en de specifieke richtlijnen bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
uiteengezette doelstellingen.

Or. en

Motivering

Aanbevelingen zouden de Commissie in staat stellen door te gaan zonder toetsing door het 
Europees Parlement. Verder moet een verbindend instrument worden gebruikt om de 
benodigde juridische zekerheid te bieden.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie een 
aanbeveling doet overeenkomstig lid 1, 
handelt zij in overeenstemming met de in 
artikel 22, lid 2, bedoelde procedure.

Schrappen

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties bij de 
uitvoering van hun taken zoveel mogelijk 
rekening houden met dergelijke 
aanbevelingen. Wanneer een nationale 
regelgevende instantie besluit om een 
aanbeveling niet op te volgen, brengt zij 
de Commissie daarvan op de hoogte met 
vermelding van de motivering van haar 
standpunt.

Or. en

Motivering

Er moet uitsluitend een verbindend instrument worden gebruikt om de benodigde juridische 
zekerheid te bieden voor regelgevende harmonisatiemaatregelen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 1 vermelde besluit dat niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 22, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 

3. Het in lid 1 vermelde besluit dat niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen door haar aan te vullen, 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 22, 
lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
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kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure.

Or. en

Motivering
De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor dit soort maatregelen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van nieuwe 
diensten;

(a) Consequente uitvoering van 
regelgevingsaanpakken met inbegrip van 
regelgevende behandeling van nieuwe 
diensten en van de definitie van 
subnationale markten die afkomstig zijn 
uit de uiteenlopende 
concurrentievoorwaarden;

Or. en

Motivering

Net zoals hierboven is het idee om regelgeving alleen daar in te zetten waar dit nodig is.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Consumentenvraagstukken, zoals
toegankelijkheid van elektronische 
communicatiediensten en apparatuur voor 
eindgebruikers met een handicap;

(c) Consumentenvraagstukken, niet 
opgenomen in Richtlijn 2002/22/EG
(Universeledienstenrichtlijn), in het 
bijzonder communicatiediensten en 
apparatuur voor eindgebruikers met een 
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handicap;

Or. en

Motivering

Alleen voor consumentenvraagstukken die niet onder de Universeledienstenrichtlijn vallen, 
moet een regeling worden vastgesteld op grond van dit artikel.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Financiële verslaglegging. (d) Financiële verslaglegging, inclusief de 
berekening van investeringsrisico’s.

Or. en

Motivering

Een geharmoniseerde berekening van investeringsrisico’s is noodzakelijk om 
regelgevingsdistorties te voorkomen met betrekking tot het vaststellen van gereguleerde 
toegangsvoorwaarden tussen lidstaten.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) In artikel 25 wordt het volgende 
lid 2 ingevoegd:
‘2. De Commissie, met ondersteuning van
de OETR, houdt toezicht op het 
concurrentieniveau in de gereguleerde
markten en beoordeelt of deze effectief 
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concurrerend zijn en of het passend is om 
de aanbeveling zoals genoemd in artikel 
15, lid 1 te herzien.’

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om de lijst van relevante markten bijgewerkt te houden op grond van 
regelmatige beoordelingen en om de verordening aan te passen aan het niveau van de 
effectieve concurrentie op de markt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 24 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 26 – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 ter) In artikel 26 wordt een nieuw 
streepje 8 bis ingevoegd:
‘– Beschikking 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap.’

Or. en

Motivering

Intrekken van de Radiospectrumbeschikking en opname van de bepalingen hiervan in het 
regelgevingskader teneinde een geïntegreerde beleidsaanpak en samenhangende behandeling 
van harmonisatiemaatregelen te bevorderen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 26 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Bijlage II bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Er wordt een nieuwe Bijlage II 
bis ingevoegd:
‘Bijlage II bis
Procedure voor het waarborgen van 
geharmoniseerde spectrumvoorwaarden
1. Voor de ontwikkeling van 
uitvoeringsmaatregelen zoals bedoeld in 
artikel 9 quater onder de letters -a en -aa, 
die onder de opdracht van de CEPT
vallen, zoals de harmonisatie van 
radiofrequentietoewijzing en 
informatiebeschikbaarheid, verstrekt de 
Commissie een mandaat aan de CEPT, 
waarin uiteen wordt gezet welke taken
moeten worden uitgevoerd en wat het 
tijdschema hiervoor is. De Commissie 
handelt overeenkomstig de procedure 
zoals genoemd in artikel 22, lid 2.
2. Op grond van de werkzaamheden die 
zijn voltooid conform lid 1, besluit de 
Commissie of de aanbevelingen van de 
CEPT in werking moeten treden in de 
Gemeenschap, en, indien dit het geval is, 
stelt zij een tijdslimiet vast voor de 
uitvoering hiervan door de lidstaten. De 
besluiten worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
Voor het doel van dit lid handelt de 
Commissie overeenkomstig de procedure 
zoals genoemd in artikel 22, lid 3.
3. Niettegenstaande lid 3, als de 
Commissie of een lidstaat van mening is 
dat het werk dat is uitgevoerd op grond 
van een mandaat dat is verstrekt 
krachtens lid 2 onvoldoende voortgang 
boekt gezien het vastgestelde tijdschema,
of wanneer de aanbevelingen van de 
CEPT onaanvaardbaar zijn, kan de 
Commissie maatregelen vaststellen om de 
doelstellingen van het mandaat te 
bewerkstelligen, overeenkomstig de 
procedure zoals genoemd in artikel 22, lid 
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3.
4. De maatregelen zoals genoemd in de 
leden 3 en 4 kunnen, waar nodig, bepalen 
dat de overgangsperioden en/of de 
delingsregelingen voor het radiospectrum 
in een lidstaat moeten worden 
goedgekeurd door de Commissie, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
specifieke situatie in de lidstaat, op grond 
van een met redenen omkleed verzoek 
door de lidstaat in kwestie en 
vooropgesteld dat een dergelijke 
uitzondering de uitvoering niet onnodig 
zou vertragen of ongerechtvaardigde 
verschillen zou creëren in de 
concurrerende of regelgevende situaties 
tussen lidstaten.’

Or. en

Motivering

Er wordt vastgehouden aan dezelfde methodologie voor het waarborgen van 
geharmoniseerde spectrumvoorwaarden als de methodologie die is vastgesteld in de 
Radiospectrumbeschikking.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) “toegang”: het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten of het aanbieden 
van diensten voor de 
informatiemaatschappij of inzake inhoud 
voor radio- en televisieomroepen. Deze 
term bestrijkt onder meer toegang tot 

(a) “toegang”: het beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten aan een andere 
onderneming, onder uitdrukkelijke 
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op 
niet-exclusieve basis, met het oog op het 
aanbieden van elektronische 
communicatiediensten. Deze term bestrijkt 
onder meer toegang tot netwerkelementen 
en verwante faciliteiten waarbij eventueel 
apparatuur kan worden verbonden met 
vaste of niet-vaste middelen (dit houdt met 
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netwerkelementen en verwante faciliteiten 
waarbij eventueel apparatuur kan worden 
verbonden met vaste of niet-vaste middelen 
(dit houdt met name toegang in tot het 
aansluitnet en tot faciliteiten en diensten 
die noodzakelijk zijn om diensten te 
kunnen aanbieden via het aansluitnet); 
toegang tot materiële infrastructuur 
waaronder gebouwen, kabelgoten en 
masten; toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen; 
toegang tot nummervertaling of systemen 
met vergelijkbare functionaliteit; toegang 
tot vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.’

name toegang in tot het aansluitnet en tot 
faciliteiten en diensten die noodzakelijk 
zijn om diensten te kunnen aanbieden via 
het aansluitnet); toegang tot materiële 
infrastructuur waaronder gebouwen, 
kabelgoten en masten; toegang tot 
relevante programmatuursystemen 
waaronder operationele 
ondersteuningssystemen; toegang tot 
nummervertaling of systemen met 
vergelijkbare functionaliteit; toegang tot 
vaste en mobiele netwerken, met name 
voor roaming; toegang tot voorwaardelijke 
toegangssystemen voor digitale-
televisiediensten; toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.’

Or. en

Motivering

Deze verwijdering voorkomt dat de verordening inhoudskwesties behandelt, waardoor een 
veel groter geschillengebied zou ontstaan (al opgenomen in de richtlijnen voor audiovisuele 
mediadiensten en eCommerce).

Amendement 61

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 5, lid 1 wordt de eerste 
alinea vervangen door het volgende:
‘1. De nationale regelgevende instantie, 
handelend overeenkomstig de 
doelstellingen zoals genoemd in artikel 8 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) 
stimuleert en waar nodig waarborgt
overeenkomstig de bepalingen van de 
Richtlijn passende toegang tot, 
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interconnectie en interoperabiliteit van 
diensten, en voert haar
verantwoordelijkheden op zodanige wijze 
uit dat deze een efficiënte, duurzame 
concurrentie en 
infrastructuurontwikkeling bevorderen en 
maximale voordelen voor eindgebruikers 
biedt.’

Or. en

Motivering

Bevordering van op infrastructuur gebaseerde concurrentie moet tot de doelstellingen van 
nationale regelgevende instanties horen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6, 7 
en -7 bis van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

Opname van de alternatieve procedure voor het veto op oplossingen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In artikel 5 wordt een nieuw lid 2 
bis ingevoegd:
‘2 bis. Bij het beoordelen van de 
evenredigheid van op te leggen 
maatregelen houden de nationale 
regelgevende instanties rekening met 
uiteenlopende voorwaarden met 
betrekking tot concurrentie en 
consumenten in de diverse geografische 
gebieden in de lidstaten.’

Or. en

Motivering

Geografische segmentatie kan niet alleen worden gebruikt om de regeling te verzachten of af 
te schaffen, maar ook om de evenwichtigheid te beoordelen van oplossingen die door de 
nationale regelgevende instanties zijn gekozen. Er moet ook rekening worden gehouden met 
de verschillende consumentenvoorwaarden bij de beoordeling of subnationale markten 
kunnen worden gedefinieerd.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 6 – lid 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het licht van de markt- en 
technologische ontwikkelingen kan de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen nemen 
om bijlage I te wijzigen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 14, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

2. In het licht van de markt- en 
technologische ontwikkelingen kan de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen nemen 
om bijlage I te wijzigen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en
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Motivering

De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor dit soort maatregelen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 wordt vervangen door het 
volgende:
‘2. Wanneer een ondernemer is 
aangewezen als een ondernemer met 
aanzienlijke marktmacht in een specifieke 
markt als gevolg van een marktanalyse 
die is uitgevoerd overeenkomstig artikel 
16 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn), leggen nationale 
regelgevende instanties, waar nodig de 
verplichtingen op zoals neergelegd in 
artikel 9 tot 13 van deze richtlijn 
overeenkomstig de procedure die is 
neergelegd in artikel 7 bis van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn)’

Or. en

Motivering

Opname van de alternatieve procedure voor het veto op oplossingen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 7
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan de nodige 5. De Commissie kan de nodige 
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wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 14, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen. Bij 
de uitvoering van de bepalingen van dit lid 
kan de Commissie worden bijgestaan door 
de Autoriteit.

wijzigingen van bijlage II goedkeuren om 
deze aan te passen aan de technologische 
en marktontwikkelingen. Deze maatregelen 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van dit lid kan de Commissie 
worden bijgestaan door de OETR.

Or. en

Motivering

De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor dit soort maatregelen.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 2 –letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt letter a vervangen 
door het volgende:
‘(a) de technische en economische 
levensvatbaarheid van het gebruik of de 
installatie van concurrerende faciliteiten, 
in het licht van de mate van 
marktontwikkeling en van de voordelen 
voor consumenten, rekening houdend met 
de aard en het soort interconnectie en 
toegang in kwestie, inclusief de 
levensvatbaarheid van andere opwaartse 
toegangsmogelijkheden;’

Or. en
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Motivering

De concurrentie op infrastructuurgebied, hoewel een primaire doelstelling van deze 
verordening, moet eveneens worden beoordeeld op de voordelen voor de concurrent. 
Concurrentie moet zo diep mogelijk in de waardeketen worden bevorderd.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 –- punt 8 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In lid 2 wordt letter c vervangen 
door het volgende:
‘(c) de eerste investering door de eigenaar 
van de faciliteit, met in gedachten de 
technische en economische 
levensvatbaarheid van het delen van deze 
investering met andere exploitanten die 
toegang willen hebben en de risico’s die 
voortvloeien uit het doen van de 
investering, inclusief het delen tussen de 
exploitanten die profiteren van toegang 
tot deze nieuwe faciliteiten;’

Or. en

Motivering

Expliciete vermelding van de noodzaak om de mogelijkheid te beoordelen van het delen van 
investeringen tussen exploitanten voor het ontwikkelen van nieuwe infrastructuren en 
wanneer dit niet mogelijk is, het delen van de risico’s van de investering door degenen die de 
infrastructuur gebruiken.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 8 – letter b quater (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 12 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) In lid 2 wordt letter d 
vervangen door het volgende:
‘(d) de noodzaak om de concurrentie te 
waarborgen, in het bijzonder concurrentie 
op infrastructuurgebied, op de lange 
termijn;’

Or. en

Motivering

Concurrentie op infrastructuurgebied is een effectief middel om concurrentie op de lange 
termijn te waarborgen.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Artikel 13, lid 1 wordt vervangen 
door het volgende:
‘1. Een nationale regelgevende instantie 
mag, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 8, verplichtingen opleggen met 
betrekking tot kostendekking en 
prijsregulering, met inbegrip van 
verplichtingen voor kostenoriëntatie van 
prijzen en verplichtingen betreffende 
kostentoerekeningssystemen, voor de 
levering van specifieke soorten 
interconnecties en/of toegang, in situaties 
waar uit een marktanalyse blijkt dat een 
gebrek aan effectieve concurrentie 
betekent dat de exploitant in kwestie 
prijzen op een buitensporig hoog niveau 
kan houden, of een prijsklem kan 
toepassen, ten nadele van eindgebruikers. 
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Nationale regelgevende instanties moeten 
rekening houden met de investering die 
door de exploitant is gedaan en moeten 
hem een redelijk rendement op zijn 
ingebrachte kapitaal toestaan, rekening 
houdend met de risico’s die hieruit 
voortvloeien en het gelijkwaardig delen 
tussen alle partijen die profiteren van 
toegang of interconnectie.’

Or. en

Motivering

Expliciete vermelding van de noodzaak om de mogelijkheid te beoordelen van het delen van 
investeringen tussen exploitanten voor het ontwikkelen van nieuwe infrastructuren en 
wanneer dit niet mogelijk is, het delen van de risico’s van de investering door degenen die de 
infrastructuur gebruiken.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 10 – letter b
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, lid 1, 2, 4 en 6, en artikel 
7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.’

Schrappen

Or. en

Motivering

De urgentieprocedure is niet gerechtvaardigd voor het vaststellen van de maatregelen die zijn 
voorgesteld in de Toegangsrichtlijn.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten onderwerpen het gebruik 
van radiofrequenties niet aan het verlenen 
van individuele gebruiksrechten, maar 
nemen de voorwaarden voor het gebruik 
van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging, tenzij het is 
gerechtvaardigd individuele rechten te 
verlenen om:

1. De lidstaten vergemakkelijken het
gebruik van radiofrequenties krachtens
algemene machtiging. Lidstaten kunnen 
individuele rechten verlenen om:

Or. en

Motivering

Hoewel algemene machtigingen een levensvatbare oplossing kunnen zijn op de lange termijn 
wanneer de technologie zich ontwikkelt, moet het verlenen van individuele rechten de normale 
procedure blijven voor het toewijzen van het spectrum.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang die zijn gedefinieerd 
in nationale wetgeving die verenigbaar is
met het Gemeenschapsrecht.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om te verduidelijken hoe deze doelstellingen van algemeen belang worden 
gedefinieerd.
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Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘(a bis) het efficiënt gebruik van het 
spectrum waarborgen; of’

Or. en

Motivering

Het optimaliseren van het gebruik van deze schaarse bron moet ook een algemeen beginsel 
zijn voor het toekennen van het spectrum. 

Amendement 75

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3 
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) een beperking in acht nemen 
overeenkomstig artikel 6 bis;

Or. en

Motivering

Radiospectrumtoewijzing moet voldoen aan de beperkingen die zijn opgelegd door de 
harmonisatiemaatregelen die zijn vastgesteld krachtens artikel 6 bis.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Onverminderd de door de lidstaten 
aangenomen specifieke criteria en 
procedures voor het verlenen van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties aan 
aanbieders van inhoud voor radio- en 
televisieomroepen welke noodzakelijk zijn 
om de doelstellingen van algemeen belang 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na 
te streven worden dergelijke rechten 
verleend door middel van procedures die
open, objectief, transparant, niet-
discriminerend en evenredig zijn, en in het 
geval van frequenties, in overeenstemming
met de bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). De 
procedures kunnen bij uitzondering niet 
open zijn in gevallen waarin kan worden 
aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een specifieke 
verplichting die door de lidstaten van te 
voren is gedefinieerd als noodzakelijk met 
het oog op het algemeen belang 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Or. en
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening – 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 lidstaten zorgen ervoor dat 
radiofrequenties daadwerkelijk en efficiënt 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn). De lidstaten
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 zij
passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

Or. en

Motivering

Niet alle nationale regelgevende instanties zijn bevoegd op spectrumgebied. Artikel 8 moet 
worden genoemd omdat dit de beleidsdoelstellingen van het kader vaststelt.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw) – 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;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het verlenen van algemene machtigingen is een doelstelling voor de lange termijn. Op dit 
moment moeten er geen harmonisatiemaatregelen worden overwogen. 

Amendement 79

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw) – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) om te voorzien in de wijziging of 
intrekking van machtigingen of 
gebruiksrechten en de procedures met 
betrekking tot punt d);

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verlenen van algemene machtigingen is een doelstelling voor de lange termijn. Op dit 
moment moeten er geen harmonisatiemaatregelen worden overwogen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw)– 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 
artikel 6 ter.

Schrappen



PE398.542v02-00 62/70 PR\720897NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Selectieprocedures die voor de hele EU gelden met betrekking tot het verlenen van rechten 
moeten onderwerp zijn van specifieke wetgevingsvoorstellen, niet van comitéprocedures.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis (nieuw) – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder de punten a) tot en met d) en f), 
opgesomde maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 14, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet 
gerechtvaardigd voor het vaststellen van dit soort maatregelen. 

Amendement 82

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter Schrappen
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Gemeenschappelijke selectieprocedure 
voor het verlenen van rechten
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 [..]. 
In dergelijke gevallen worden de termijn 
waarbinnen de Autoriteit de selectie moet 
afronden, de procedure, voorschriften en 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
selectie en details van eventuele 
vergoedingen die moeten worden 
gevraagd aan houders voor het gebruik 
van radiofrequenties en/of rechten nader 
omschreven in de maatregel om te zorgen 
voor een optimaal gebruik van het 
spectrum of de bronnen voor nummering. 
De selectieprocedure is open, transparant, 
niet-discriminerend en objectief.
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.

Or. en

Motivering

Selectieprocedures die voor de hele EU gelden met betrekking tot het verlenen van rechten 
moeten onderwerp zijn van specifieke wetgevingsvoorstellen, niet van comitéprocedures.
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Amendement 83

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 7
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Artikel 8 wordt geschrapt Schrappen

Or. en

Motivering

De functie en bewoording van dit artikel zijn naar tevredenheid.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter d
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht het bepaalde in de leden 2, 3 
en 5 kan de betrokken instantie, wanneer 
zij over bewijzen beschikt dat een inbreuk 
op de voorwaarden voor de algemene 
machtiging of de gebruiksrechten of op de 
specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 
2, een directe en ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid, of 
ernstige economische of bedrijfstechnische 
problemen voor andere aanbieders of 
gebruikers van elektronische-
communicatienetwerken of -diensten tot 
gevolg zal hebben, in afwachting van een 
definitief besluit tussentijdse 
spoedmaatregelen nemen om een eind te 
maken aan de situatie. De betrokken 
onderneming krijgt vervolgens een 
redelijke gelegenheid om haar standpunt 
kenbaar te maken en oplossingen voor te 

6. Ongeacht het bepaalde in de leden 2, 3 
en 5 kan de betrokken instantie, wanneer 
zij over bewijzen beschikt dat een inbreuk 
op de voorwaarden voor de algemene 
machtiging of de gebruiksrechten of op de 
specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 
2, een directe en ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid, of 
ernstige economische of bedrijfstechnische 
problemen voor andere aanbieders of 
gebruikers van elektronische-
communicatienetwerken of -diensten of 
voor gebruikers van het radiospectrum tot 
gevolg zal hebben, in afwachting van een 
definitief besluit tussentijdse 
spoedmaatregelen nemen om een eind te 
maken aan de situatie. De betrokken 
onderneming krijgt vervolgens een 
redelijke gelegenheid om haar standpunt 
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stellen. In voorkomend geval kan de 
instantie in kwestie de voorlopige 
maatregelen bevestigen die geldig zijn voor 
maximaal drie maanden.’

kenbaar te maken en oplossingen voor te 
stellen. In voorkomend geval kan de 
instantie in kwestie de voorlopige 
maatregelen bevestigen die geldig zijn voor 
maximaal drie maanden.’

Or. en

Motivering

Tussentijdse spoedmaatregelen in het geval van een dergelijk probleem moeten alle 
spectrumgebruikers beschermen.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 14 bis (nieuw) – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, de leden 1, 2, 4 en 6 en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het soort comitémaatregelen dat is vastgesteld krachtens de Machtigingsrichtlijn, 
rechtvaardigt niet het gebruik van de urgentieprocedure.
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TOELICHTING

1. SPECTRUMHERVORMING
Net als andere natuurlijke hulpbronnen (zon, water, lucht) is spectrum een publiek goed. 
Hoewel marktmechanismen effectieve instrumenten zijn om (zowel in de private als de 
publieke sector) de hoogste economische waarde te genereren, zijn zij op zichzelf niet 
voldoende om het algemeen belang te dienen en de publieke goederen te leveren die 
onmisbaar zijn om een informatiemaatschappij voor allen te bereiken. Daarom is een 
benadering nodig waarin beleid en markt samengaan. 

1.1 Combineren van flexibiliteit (diensten- en technologieneutraliteit, handel enz.) en 
harmonisatiedoelen
Willen we deze schaarse hulpbron doelmatig gebruiken, dan zijn betere coördinatie en meer 
flexibiliteit vereist. Er moet echter wel een goed evenwicht worden gevonden tussen enerzijds 
flexibiliteit en anderzijds de mate van harmonisatie die ook nodig is om de toegevoegde 
waarde van spectrum voor de interne markt te vergroten (dus het vaststellen van specifieke 
spectrumbanden voor specifieke diensten en technologieën, waaronder GSM, UMTS, MCA 
en MSS).

De ontwikkeling van een alles omvattende “harmonisatie-agenda (de benadering met 
volledige controle en toezicht) is niet verenigbaar met een “idealistisch” stelsel van 
neutraliteit (volledige marktbenadering). Daarom verdient het de voorkeur om te streven naar 
een gemengd stelsel voor spectrumbeheer, dat stoelt op evenwichtige combinaties van 
mogelijkheden (omvang van harmonisatie versus dienstenneutraliteit, standaardisering versus 
technologieneutraliteit, toewijzingsvormen van spectrum). 

Een geleidelijke spectrumhervorming lijkt realistischer en wenselijker dan een revolutionaire:

 Hervormingen behoren alleen te worden ingevoerd wanneer interferentie wordt 
voorkomen en de radiovoorschriften van de ITU worden nageleefd;

 Omvang en aard van diensten- en technologieneutraliteit behoren aan te sluiten bij de 
definities van de ITU;

 Technologieneutraliteit behoort te worden nagestreefd onder duidelijke regels voor 
interoperabiliteit, die als uitgangspunt kunnen fungeren voor normen en voorwaarden;

 Dienstenneutraliteit behoort uitsluitend te gelden voor elektronische 
communicatiediensten, binnen hun respectieve nationale toewijzingstabellen voor 
frequenties en met inachtneming van de voorschriften van de ITU; 

 De handel in spectrum dient vrijwillig te zijn, en verenigbaar met het primaire gebruik 
van de desbetreffende band;

 Het beginsel van algemene machtigingen behoort beheersbaar zijn. Zij kunnen worden 
ontwikkeld wanneer daar vraag naar is, hoewel vast staat dat de meeste machtigingen 
individuele gebruiksrechten zijn; 

 Lidstaten behoren de doelmatigheid van het spectrum te waarborgen en daarom voor te 
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schrijven dat radiofrequenties worden beperkt, ingetrokken of verkocht wanneer van 
ondoelmatig gebruik sprake is;

 Meer spectrum behoort te worden geharmoniseerd voor vergunningvrij spectrum 
waarbij interferentie wordt voorkomen.

1.2 Grotere coördinerende taak voor de Commissie 
Spectrum kent geen grenzen. Voor een effectief spectrumgebruik in de lidstaten is meer 
coördinatie van de EU nodig, met name voor de ontwikkeling van pan-Europese diensten en 
de totstandkoming van internationale overeenkomsten.

Hoewel het beheer van spectrum een nationale bevoegdheid blijft, kan alleen een 
EU-benadering waarborgen dat de belangen van de EU op het wereldtoneel goed worden 
behartigd. Net als bij het handelsbeleid moet de Gemeenschap de bevoegdheid krijgen om 
internationale onderhandelingen te voeren op basis van een duidelijk mandaat van de 
medewetgevers in de EU.

1.3 Digitaal dividend
Voor het punt van het digitaal dividend moet op zeer korte termijn beleid worden ontwikkeld. 
We kunnen niet wachten tot de hervormingsrichtlijnen van kracht worden. Het belangrijkste 
uitgangspunt voor de toewijzing van het spectrum dat bij de omschakeling vrijkomt, behoort 
de maatschappelijke, culturele en economische waarde te zijn (betere openbare 
dienstverlening, draadloos breedband voor gebieden met een slechte dekking, groei, 
werkgelegenheid enz.), en niet alleen een stijging van de overheidsinkomsten. Er is een 
gecoördineerde EU-benadering nodig om:

 Te waarborgen dat lidstaten kosten-batenanalyses maken om te komen tot een goede 
toewijzing van spectrum;

 Een gemeenschappelijke methodiek voor die kosten-batenanalyses te ontwikkelen;

 Te bepalen welke banden zouden kunnen worden geharmoniseerd voor goed 
omschreven pan-Europese of interoperabele diensten op EU-niveau of om doelmatig 
gebruik en maatschappelijk nut te bevorderen;

 Indien relevant voorstellen te doen voor bindende wetgeving om deze diensten te 
harmoniseren.

2. VERBETEREN VAN EFFECTIEVE EN SAMENHANGENDE INVOERING
Een samenhangende invoering van het telecomkader is essentieel voor de totstandkoming van 
een goed functionerende interne markt voor elektronische communicatie en voor een 
concurrerende economie van de informatiemaatschappij. Consument en bedrijfsleven plukken 
daar de vruchten van.
Het huidige machtsevenwicht tussen de Commissie (die marktdefinities bewaakt en bepaalt of 
sprake is van aanmerkelijke marktmacht) en NRI’s (die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering op lokaal niveau) heeft redelijk goed gefunctioneerd. Wel kan de samenhang van 
nationale besluiten met zowel de effecten voor de interne markt als de toepassing van 
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oplossingen nog worden verbeterd.

2.1 Nationale regelgevende instanties
Voor een samenhangende toepassing zijn allereerst onafhankelijke en goed toegeruste 
nationale regelgevende instanties (NRI’s) nodig. De rapporteur is verheugd over de 
voorstellen van de Commissie voor deze onafhankelijkheid en benadrukt dat zij in de 
interinstitutionele onderhandelingen recht overeind moeten blijven.

Voor een effectief regelgevingskader zijn ook gespecialiseerde beroepsinstanties en effectieve 
beroepsregelingen (met redelijke termijnen voor besluiten) nodig, om misbruik van 
beroepsprocedures te voorkomen. Beroepsinstanties behoren ook het recht te hebben om de 
OETR te raadplegen wanneer een zaak gevolgen voor de interne markt heeft.

2.2 Consistente invoering door effectieve coregulering
Coregulering is de meest geschikte manier om samenhang en effectiviteit te waarborgen 
binnen een stelsel met gespreide bevoegdheden. Alleen wanneer de Commissie en NRI’s op 
deze manier samenwerken, kunnen resultaten worden bereikt zonder gevolgen voor het 
kwetsbare institutionele evenwicht van bevoegdheden of de subsidiariteitsaspecten van de 
wetgeving. De Commissie behoort een meer arbitrerende en faciliterende rol te spelen, en in 
mindere mate als rechter op te treden of sancties op te leggen.
Deze nieuwe coreguleringstaak behoort niet zozeer een aantasting als wel een aanvulling te 
zijn op het initiatiefrecht van de Commissie om een leidende rol bij coregulering te vervullen 
en om medewetgevers bindende wetsvoorstellen te doen om de samenhang te vergroten.

2.2.1 Oplossingen
In plaats van een vetoregeling zou er een procedure moeten komen voor het beslechten van 
geschillen, om alle betrokken partijen, de Commissie, de individuele NRI’s, de OETR en 
belanghebbenden actief te betrekken bij het vinden van constructieve alternatieven voor het 
voorschrijven van oplossingen.
In Amendement 17 stelt de rapporteur een alternatieve procedure voor een samenhangende 
toepassing van oplossingen voor. De procedure is gebaseerd op het beginsel dat de 
Commissie, alleen wanneer zijzelf en de OETR het er (bij enkelvoudige meerderheid) over 
eens zijn dat de voorgestelde oplossing ongeschikt is, de betrokken NRI bij gemotiveerd 
besluit kan verzoeken om het voorstel voor een maatregel aan te passen. Voor functionele 
scheiding geldt vanwege haar vergaande aard een speciale regeling, waarbij de betrokken NRI 
deze alleen kan opleggen indien de Commissie en de OETR het erover eens zijn dat het de 
enige effectieve oplossing is.

3. OVERGANG NAAR VOLLEDIGE MEDEDINGING
Hoewel de bestaande wetgeving van tijdelijke aard is, behoort de weg der geleidelijkheid te 
worden bewandeld en wetgeving alleen te worden ingetrokken wanneer markten 
daadwerkelijk concurrerend worden. In dit opzicht kan het zinvol zijn om een geclausuleerde 
herzieningsbepaling op te nemen (waarin de Commissie wordt verzocht de mate van 
concurrentie op gereguleerde markten permanent de bewaken en periodiek te evalueren). 

Daarnaast behoort aandacht te worden geschonken aan het beoordelen van de 
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concurrentiegevolgen van nieuwe toegangstechnologieën (glasvezelnetwerken), die mogelijk 
vragen om aangepaste methodische en wettelijke instrumenten om te waarborgen dat de 
concurrentie op deze nieuwe markten in stand wordt gehouden en dat tegelijkertijd de 
invoering van deze nieuwe netwerken voldoende wordt gestimuleerd. De Commissie wordt 
daarom met nadruk verzocht om terdege rekening te houden met de politieke discussie over 
wetgeving voor deze nieuwe toegangsnetwerken en om eventuele aanbevelingen op dit gebied 
volledig in overeenstemming daarmee aan te nemen. 

3.1 Subnationale markten 
Om daar waar mogelijk te dereguleren, is ook voor subnationale markten een meer 
genuanceerde benadering van marktanalyses noodzakelijk. Wettelijke verplichtingen zouden 
kunnen worden afgeschaft in gebieden met een goede concurrentie, en omgekeerd weer 
worden ingevoerd of aangescherpt in gebieden zonder concurrentie van markten die op 
nationaal niveau wel als concurrerend worden beschouwd. Hierdoor zou het gevaar minder 
groot worden dat dominante marktpartijen kruissubsidiëring toepassen op concurrerende en 
niet-concurrerende regio’s. NRI’s zouden in hun marktanalyses aandacht aan deze 
mogelijkheid moeten schenken.

4. NETWERKEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE
De vraag hoe we naast het spectrum omgaan met de toegang van de volgende generatie is 
momenteel de belangrijkste beleidsvraag in de telecommunicatiesector. Wanneer in de 
richtlijnen met deze vragen rekening wordt gehouden, ontstaat een volledig beeld van de 
sector, waardoor samenhangende investeringen worden gestimuleerd.

Glasvezelnetwerken hebben een veel grotere capaciteit dan andere transporttechnologie op 
telecommunicatiegebied. Deze nieuwe technologische werkelijkheid vraagt om herziening en 
aanpassing van de huidige wetgeving voor elektronische communicatie, met als drieledig doel 
het bevorderen van investeringen (door gevestigde partijen en nieuwkomers), het beschermen 
van de concurrentie en de keuzevrijheid van de consument en het stimuleren van een snelle 
invoering in een zo groot mogelijk gebied (en niet alleen in dicht bevolkte regio’s). 

Hoewel wordt erkend dat volledige concurrentie in de infrastructuur (naast elkaar bestaande 
snelle glasvezelnetwerken) de voorkeur verdient en dus in eerste instantie zou moeten worden 
nagestreefd, is een dergelijke invoering waarschijnlijk niet haalbaar of rendabel in alle landen 
of alle gebieden in de diverse landen, hetgeen ook al met de huidige invoering van 
concurrerende netwerken het geval is. Wanneer dat niet haalbaar is, zou moeten worden 
gekozen voor open netwerken, die gezamenlijke investeringen zouden bevorderen, met 
eventueel een verbod op het maken van onderscheid bij toegang. Wanneer deling niet 
haalbaar is, moet met wetgeving worden gewaarborgd dat het investeringsrisico eerlijk wordt 
gedeeld door alle partijen die dergelijke netwerken gebruiken.
Wetgevers moeten kortom kunnen beschikken over effectieve instrumenten om concurrentie, 
investeringen en voordeel voor de consument te kunnen waarborgen. Afhankelijk van de mate 
van concurrentie in een bepaald gebied zou dit kunnen betekenen dat het delen van inpandige 
bekabeling verplicht wordt gesteld, dat de toegang tot passieve infrastructuur (waaronder 
toegang tot kabelgoten en masten en toegangsrechten en inpandige bekabeling) en 
omleidingsvoorzieningen wordt toegestaan, dat gedeelde investeringen en het indienen van 
gezamenlijke aanvragen wordt bevorderd of dat de eisen voor ontbundeling ook op deze 
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nieuwe netwerken worden toegepast.
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