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Amendement 24
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

AANBEVELING VAN DE EUROPESE
COMMISSIE

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

[Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst.]

Or. de

Motivering

De interne markt is overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder a), VWEU een gedeelde 
bevoegdheid. Bovendien geldt overeenkomstig artikel 5 VEU het evenredigheidsbeginsel. De 
doelstellingen van het overwogen optreden kunnen voldoende door de lidstaten worden 
verwezenlijkt. Daarvoor is geen harmoniseringsmaatregel, resp. verordening van het 
Europees Parlement en de Raad nodig.

Amendement 25
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
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hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Motivering

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement 
moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 26
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. de

Motivering

Gezien het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel van artikel 5 VEU moet onderhavige 
tekst de vorm krijgen van een richtlijn. Een verordening biedt niet de nodige flexibiliteit met 
betrekking tot nationale of regionale bijzonderheden, voert overbodige bureaucratie in en 
houdt geen rekening met de bestaande wetgeving in de lidstaten. Derhalve moet hierna het 
begrip "verordening" worden gewijzigd in "richtlijn".

Amendement 27
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en

Motivering

Een verordening houdt geen rekening met de nationale verschillen, met inbegrip van het 
concurrentieniveau. De EU moet de lidstaten de flexibiliteit bieden de maatregelen in te 
voeren op een wijze die aansluit bij hun nationale context.

Amendement 28
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. en
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Motivering

Horizontale wijziging die bedoeld is om in de gehele tekst het woord ‘verordening’ te 
vervangen voor het woord ‘richtlijn’. Om het effect van het voorstel te optimaliseren is het 
van belang dat de lidstaten de voorgestelde bepalingen op een flexibele manier en 
overeenkomstig de nationale omstandigheden kunnen omzetten. Eigendomsrechten, rechten 
van grondeigenaren en lokale bouwvergunningen vallen onder de nationale bevoegdheid en 
de voorgestelde maatregelen dienen het subsidiariteitsbeginsel te respecteren.

Amendement 29
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

met betrekking tot maatregelen om de 
kosten van de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verlagen

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en

Motivering

Dit amendement moet horizontaal worden toegepast op de gehele tekst. Ernstige bezwaren 
van eigenaren van elektriciteitsnetwerken, alsmede veertien negatieve adviezen van nationale 
parlementen van de lidstaten die met betrekking tot dit dossier bezwaren bevatten ten aanzien 
van de subsidiariteit, kunnen ertoe leiden dat het Parlement zich af moet vragen of het 
verstandig is op dit moment door te gaan met dit dossier als verordening. Ook is het duidelijk 
dat met de verordening in hoge mate wordt getracht zaken aan te pakken die van nature een 
lokaal karakter hebben. Het lokale bewustzijn van het belang om synergie-effecten uit te 
buiten lijkt bovendien reeds groot te zijn.
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Amendement 30
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na toezending van het ontwerp van een 
wetgevingshandeling aan de nationale 
parlementen,

Gezien de adviezen inzake het ontwerp van 
een wetgevingshandeling van de nationale 
parlementen,

Or. en

Motivering

Deze adviezen zijn reeds bekend en gedocumenteerd in de IPEX-database.

Amendement 31
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De informatie- en 
communicatietechnologieën vormen de 
kern van de digitale samenleving en zijn 
tegenwoordig goed voor ongeveer 20 %
van de jaarlijkse groei van de 
productiviteit in Europa en voor 4,5 %
van het Europese bbp, en genereren 
daarnaast 25 % van de particuliere 
investeringen in O&O, en leveren dus 
potentieel een buitengewone bijdrage aan 
de groei en de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 32
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door het belang van de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband te erkennen, 
hebben de lidstaten de ambitieuze 
breedbanddoelstellingen van de Commissie 
in haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Digitale agenda 
voor Europa: digitale impulsen voor de 
Europese groei"29 (de Digitale agenda) 
goedgekeurd: een breedbanddekking van 
100 % en sneller internet (30MBps of 
meer) voor alle huishoudens in 2013, 
waarbij in 2020 ten minste 50 % van de 
huishoudens over een internetverbinding 
beschikt van meer dan 100MBps.

(2) Door het belang van de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband te erkennen, 
beogen de Europese Unie en haar
lidstaten de ambitieuze 
breedbanddoelstellingen goed te keuren. 
In de mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economische en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Digitale 
agenda voor Europa: digitale impulsen 
voor de Europese groei"29 (de Digitale 
agenda) wordt gestipuleerd dat in 2020 
iedereen toegang moet hebben tot veel 
sneller internet (30 Mbps of meer) en dat 
ten minste 50 % van de Europese 
huishoudens over een internetverbinding 
van meer dan 100 Mbps moet beschikken. 
Gelet op de snelle ontwikkeling van 
technologieën die leiden tot nog snellere 
internetverbindingen, en gelet op de 
toenemende vraag naar e-diensten, is het 
echter passend nu te streven naar een nog 
ambitieuzere internetverbindingssnelheid 
van meer dan 100 Mbps, waarbij ten 
minste 50 % van de huishoudens in 2020 
over een internetverbinding van meer dan 
1 gbps beschikt, zoals aangegeven in de 
resolutie van het Europees Parlement "De 
digitale agenda voor groei, mobiliteit en 
werkgelegenheid: tijd voor een hogere 
versnelling" 29 bis.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.

29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.
29 bis (2013/2593(RSP)).

Or. en
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Amendement 33
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door het belang van de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband te erkennen, 
hebben de lidstaten de ambitieuze
breedbanddoelstellingen van de Commissie 
in haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Digitale agenda 
voor Europa: digitale impulsen voor de 
Europese groei"29 (de Digitale agenda) 
goedgekeurd: een breedbanddekking van 
100 % en sneller internet (30MBps of 
meer) voor alle huishoudens in 2013, 
waarbij in 2020 ten minste 50 % van de 
huishoudens over een internetverbinding 
beschikt van meer dan 100MBps.

(2) Door het belang van de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband te erkennen, 
hebben de lidstaten de 
breedbanddoelstellingen van de Commissie 
in haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Digitale agenda 
voor Europa: digitale impulsen voor de 
Europese groei"29 (de Digitale agenda) 
goedgekeurd: een breedbanddekking van 
100 % en sneller internet (30MBps of 
meer) voor alle huishoudens in 2013, 
waarbij in 2020 ten minste 50 % van de 
huishoudens over een internetverbinding 
beschikt van meer dan 100MBps. Gelet op 
de snelle ontwikkeling van technologieën 
die leiden tot nog snellere 
internetverbindingen, is het echter 
passend om nu voor EU-huishoudens te 
streven naar een 
internetverbindingssnelheid van meer dan
100 Mbps, waarbij ten minste 50 % van de 
huishoudens over een internetverbinding 
van meer dan 1 gbps beschikt, zoals 
aangegeven in de resolutie van het 
Europees Parlement "De digitale agenda 
voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid: 
tijd voor een hogere versnelling".

__________________ __________________
29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.

29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.

Or. en
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Amendement 34
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Door het belang van de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband te erkennen, 
hebben de lidstaten de ambitieuze
breedbanddoelstellingen van de Commissie 
in haar mededeling aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economische en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Digitale agenda 
voor Europa: digitale impulsen voor de 
Europese groei"29 (de Digitale agenda) 
goedgekeurd: een breedbanddekking van 
100 % en sneller internet (30MBps of 
meer) voor alle huishoudens in 2013, 
waarbij in 2020 ten minste 50 % van de 
huishoudens over een internetverbinding 
beschikt van meer dan 100MBps.

(2) Erkend wordt dat de aanleg van 
hogesnelheidsbreedband cruciaal is voor
de lidstaten om aan de 
breedbanddoelstellingen van de Commissie 
te voldoen, zoals verwoord in haar 
mededeling aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economische en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Digitale agenda voor Europa: 
digitale impulsen voor de Europese groei"
(de Digitale agenda): een 
breedbanddekking van 100 % en sneller 
internet (30MBps of meer) voor alle 
huishoudens in 2013, waarbij in 2020 ten 
minste 50 % van de huishoudens over een 
internetverbinding beschikt van meer dan 
100MBps. Deze doelstellingen dienen 
echter als absoluut minimum te worden 
beschouwd en de EU dient te streven naar 
ambitieuzere breedbanddoelstellingen.

__________________ __________________
29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.

29 COM (2010)245; zie ook de evaluatie 
van de Digital agenda, COM(2012) 784 
final.

Or. en

Amendement 35
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In 2020 zijn naar schatting 
50 miljard apparaten aangesloten op het 
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internet en eind 2017 zal het wereldwijde 
dataverkeer naar verwachting 15 keer zo 
groot zijn; deze exponentiële groei in 
breedbandverkeer moet geschraagd 
worden door een ambitieus beleid op het 
niveau van de Unie en van de lidstaten, 
om de capaciteit in zowel de vaste als 
mobiele netwerken uit te breiden, als 
Europa meer groei, 
concurrentievermogen en productiviteit 
wil bereiken.

Or. en

Amendement 36
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de Digitale agenda is tevens 
vastgesteld dat beleidslijnen met name 
moeten leiden tot lagere kosten voor 
breedbandgebruik in de hele EU, tot 
adequate en gecoördineerde ruimtelijke 
ordening en tot minder administratieve 
rompslomp.

(3) In de Digitale agenda is tevens 
vastgesteld dat beleidslijnen met name 
moeten leiden tot lagere kosten voor 
breedbandgebruik in de hele EU, tot 
adequate en gecoördineerde ruimtelijke 
ordening, tot een sectoroverschrijdend en 
convergerend gebruik van bestaande 
communicatie-infrastructuur met 
inbegrip van moderne radio-
infrastructuur, tot betere regelgeving en 
tot minder administratieve rompslomp.

Or. de

Amendement 37
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Door te besparen op de kosten van 
de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
kan eveneens worden bijgedragen aan de 
verwezenlijking van de digitalisering van 
de publieke sector, waardoor er behalve 
voor besparingen voor de 
overheidsadministraties en efficiëntere 
diensten voor de burgers ook gezorgd kan 
worden voor een hefboomwerking voor 
alle sectoren van de economie.

Or. en

Amendement 38
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De uitrol van vaste en draadloze 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken in 
de hele Unie vergt aanzienlijke 
investeringen en de kosten van 
civieltechnische werken 
vertegenwoordigen hiervan een aanzienlijk 
deel.

(5) De uitrol van vaste en draadloze 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken in 
de hele Unie vergt aanzienlijke 
investeringen en de kosten van 
civieltechnische werken 
vertegenwoordigen hiervan een aanzienlijk 
deel. Door (gedeeltelijk) af te zien van 
kostelijke grondwerken, kan worden 
bijgedragen aan een effectieve 
breedbanddekking.

Or. de

Amendement 39
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Maatregelen met het oog op een 
efficiënter gebruik van bestaande 
infrastructuur die beogen de kosten omlaag 
te brengen en obstakels bij de uitvoering 
van nieuwe civieltechnische werken uit de 
weg te ruimen, kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren om te zorgen voor een 
snelle en uitgebreide aanleg van 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
zonder dat dit ten koste gaat van 
doelmatige concurrentie.

(7) Maatregelen met het oog op een 
efficiënter gebruik van bestaande 
infrastructuur die beogen de kosten omlaag 
te brengen en obstakels bij de uitvoering 
van nieuwe civieltechnische werken uit de 
weg te ruimen, kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren om te zorgen voor een 
snelle en uitgebreide aanleg van 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
zonder dat dit ten koste gaat van 
doelmatige concurrentie, zonder negatieve 
effecten voor de zekerheid, veiligheid en 
soepele werking van de bestaande 
publieke infrastructuren.

Or. en

Amendement 40
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening wil bepaalde 
minimumrechten en -verplichtingen 
vaststellen die in de hele Unie gelden om 
de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk 
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
aanvulling vormen op deze rechten en 

(9) Met inachtneming van het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, wil deze richtlijn
bepaalde minimumrechten en -
verplichtingen vaststellen die in de hele 
Unie gelden om de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk 
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
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verplichtingen. aanvulling vormen op deze rechten en 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 41
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening wil bepaalde 
minimumrechten en -verplichtingen 
vaststellen die in de hele Unie gelden om 
de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk 
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
aanvulling vormen op deze rechten en 
verplichtingen.

(9) Deze verordening wil bepaalde 
minimumrechten en -verplichtingen 
vaststellen die in de hele Unie gelden om 
de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk 
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
aanvulling vormen op deze rechten en 
verplichtingen. Een ander doel van deze 
verordening is het bevorderen van 
transparantie en van doelmatige 
concurrentie op het net.

Or. sv

Amendement 42
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze verordening wil bepaalde 
minimumrechten en -verplichtingen 
vaststellen die in de hele Unie gelden om 
de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk 
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
aanvulling vormen op deze rechten en 
verplichtingen.

(9) Deze richtlijn wil bepaalde 
minimumrechten en -verplichtingen 
vaststellen die in de hele Unie gelden om 
de uitrol van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en 
sectoroverschrijdende coördinatie te 
vergemakkelijken. Hoewel moet worden 
gezorgd voor een minimum aan gelijke 
voorwaarden, mag dit overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel niet ten koste gaan 
van bestaande, op nationaal en plaatselijk
niveau toegepaste, beste praktijken en 
maatregelen, noch van maatregelen die een 
aanvulling vormen op deze rechten en 
verplichtingen.

Or. en

Amendement 43
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Wanneer in overeenstemming met het 
EU-recht specifiekere regelgevende 
maatregelen gelden, prevaleren deze in het 
licht van het lex specialis-beginsel over de 
in deze verordening vastgestelde 
minimumrechten en -verplichtingen. Deze 
verordening geldt onverminderd de EU-
wetgeving en met name de specifieke 
regelgevende maatregelen, zoals het 
voorschrijven van oplossingen aan 
ondernemingen met aanmerkelijke 
marktmacht, die worden toegepast 
overeenkomstig de EU-kaderregelgeving 
voor elektronische communicatie (Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 

(10) Wanneer in overeenstemming met het 
EU-recht specifiekere regelgevende 
maatregelen gelden, prevaleren deze in het 
licht van het lex specialis-beginsel over de 
in deze richtlijn vastgestelde 
minimumrechten en -verplichtingen. Deze 
richtlijn geldt onverminderd de EU-
wetgeving en met name de specifieke 
regelgevende maatregelen, zoals het 
voorschrijven van oplossingen aan 
ondernemingen met aanmerkelijke 
marktmacht, die worden toegepast 
overeenkomstig de EU-kaderregelgeving 
voor elektronische communicatie (Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
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elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (Kaderrichtlijn)32, Richtlijn 
2002/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende 
de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en diensten 
(Machtigingsrichtlijn)33, Richtlijn 
2002/19/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten 
(Toegangsrichtlijn)34, Richtlijn 
2002/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en –diensten 
(Universeledienstrichtlijn)35 en Richtlĳn 
2002/77/EG van de Commissie van 16 
september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten36).

elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (Kaderrichtlijn)32, Richtlijn 
2002/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende 
de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en diensten 
(Machtigingsrichtlijn)33, Richtlijn 
2002/19/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten 
(Toegangsrichtlijn)34, Richtlijn 
2002/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en –diensten 
(Universeledienstrichtlijn)35 en Richtlĳn 
2002/77/EG van de Commissie van 16 
september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten36).

__________________ __________________
32 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 32 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
33 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21. 33 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21.
34 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7. 34 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
35 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51. 35 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
36 PB L 249 van 17.9.2002, blz. 21. 36 PB L 249 van 17.9.2002, blz. 21.

Or. en

Amendement 44
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
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exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. In dit verband 
moet worden aangetoond in hoeverre 
sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en dus ook een vermindering 
inhouden van de hiermee samenhangende 
maatschappelijke en milieukosten zoals 
vervuiling, overlast en verkeerscongestie. 
Deze verordening moet derhalve niet alleen 
gelden voor exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas en 
transportdiensten.

Or. de

Motivering

Omwille van technische, juridische en hygiënische redenen kan niet alle fysieke infrastructuur 
hierin worden ondergebracht.

Amendement 45
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande en 
daartoe geschikte fysieke infrastructuur te 
hergebruiken, zoals infrastructuur van 
andere nutsbedrijven, met name in 
gebieden waar geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

Or. de

Amendement 46
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze richtlijn moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

Or. en

Amendement 47
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas en 
transportdiensten.

Or. de

Motivering

Werken aan infrastructuur voor het transport van water met inbegrip van de verwijdering of 
verwerking van afval- of rioolwater, vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Dit 
moet derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Evenmin dient zij 
van toepassing te zijn op verwarmingsnetwerken, daar de nodige dampwering bij het 
toevoegen of verwijderen van onderdelen van het hogesnelheidsnetwerk niet gewaarborgd is.
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Amendement 48
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, water en 
afvalwater, verwarming en 
transportdiensten.

(11) Voor de uitrol van elektronische 
communicatienetwerken is het voor 
exploitanten en met name voor 
nieuwkomers veel efficiënter bestaande 
fysieke infrastructuur te hergebruiken, 
zoals infrastructuur van andere 
nutsbedrijven, met name in gebieden waar 
geen geschikt elektronisch 
communicatienetwerk beschikbaar is of 
waar het uit economisch oogpunt niet 
rendabel is om nieuwe fysieke 
infrastructuur op te zetten. 
Sectoroverschrijdende synergieën als 
gevolg van de aanleg van elektronische 
communicatienetwerken betekenen dat 
minder civiele werken moeten worden 
aangelegd en houden dus ook een 
vermindering in van de hiermee 
samenhangende maatschappelijke en 
milieukosten zoals vervuiling, overlast en 
verkeerscongestie. Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, maar ook voor 
alle eigenaren of houders van rechten om 
gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur 
die geschikt is om elektronische 
communicatienetwerkelementen in onder 
te brengen, zoals fysieke netwerken voor 
de levering van elektriciteit, gas, 
verwarming en transportdiensten.

Or. en

Amendement 49
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, voor zover de fysieke 
infrastructuur daartoe technisch en 
hygiënisch geschikt is en de eigendoms-
en gebruiksrechten geëerbiedigd worden.

Or. de

Amendement 50
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, bij afwezigheid van 
eventuele veiligheidszorgen of 
toekomstige bedrijfsbelangen van de 
eigenaren van de infrastructuur. Hoewel 
bij het verstrekken van de voornaamste 
dienst het specifieke algemene belang 
voorop blijft staan, moeten synergieën 
tussen exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

Or. en

Amendement 51
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks (12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
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een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën, met inbegrip 
van de integratie van alle beschikbare 
technologieën, tussen exploitanten van 
netwerken worden aangemoedigd om 
tegelijkertijd bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Digitale agenda.

Or. de

Amendement 52
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
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faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van
ten minste 30Mbps, met inachtneming van 
het beginsel van technische neutraliteit, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet van 100 Mbps, 1 Gbps 
en meer, met inachtneming van het 
beginsel van technische neutraliteit, zonder 
dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

Or. en

Amendement 53
Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
inclusief elementen die toegang kunnen 
verlenen tot internet met een snelheid van 
ten minste 30Mbps, met inachtneming 

(12) Omdat differentiatie hier nauwelijks 
een rol speelt, kunnen vaak zeer 
uiteenlopende elementen van elektronische 
communicatienetwerken tegelijkertijd 
worden ondergebracht in de fysieke 
faciliteiten van dergelijke netwerken, 
zonder dat de voornaamste dienst die wordt 
verleend hierdoor wordt beïnvloed en met 
minimale aanpassingskosten. Fysieke 
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van het beginsel van technische 
neutraliteit, zonder dat de voornaamste 
dienst die wordt verleend hierdoor wordt 
beïnvloed en met minimale 
aanpassingskosten. Fysieke infrastructuur 
die alleen tot doel heeft er andere 
elementen van een netwerk in onder te 
brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

infrastructuur die alleen tot doel heeft er 
andere elementen van een netwerk in onder 
te brengen zonder zelf een actieve rol te 
spelen, kan in beginsel worden gebruikt om 
elektronische communicatiekabels, 
apparatuur of andere elementen van 
elektronische communicatienetwerken in 
onder te brengen, ongeacht het feitelijke 
gebruik of de eigendom. Hoewel bij het 
verstrekken van de voornaamste dienst het 
specifieke algemene belang voorop blijft 
staan, moeten synergieën tussen 
exploitanten van netwerken worden 
aangemoedigd om tegelijkertijd bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Digitale agenda.

Or. en

Amendement 54
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Hoewel deze verordening geen 
afbreuk doet aan de specifieke waarborgen 
die nodig zijn om in te staan voor de 
veiligheid en integriteit van de netwerken 
en er tevens voor moeten zorgen dat niet 
wordt geraakt aan de voornaamste dienst 
die door de netwerkexploitant wordt 
geleverd, kunnen algemene regels in de 
nationale wetgeving die 
netwerkexploitanten verbieden met 
exploitanten van elektronische
communicatienetwerken te onderhandelen 
over toegang tot fysieke infrastructuur, de 
totstandkoming van een markt voor 

(13) Hoewel deze richtlijn geen afbreuk 
doet aan de specifieke waarborgen die 
nodig zijn om in te staan voor de veiligheid 
en integriteit van de netwerken en er tevens 
voor moeten zorgen dat niet wordt geraakt 
aan de voornaamste dienst die door de 
netwerkexploitant wordt geleverd, kunnen 
algemene regels in de nationale wetgeving 
die netwerkexploitanten verbieden met 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken te onderhandelen 
over toegang tot fysieke infrastructuur, de 
totstandkoming van een markt voor 
toegang tot fysieke infrastructuur 
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toegang tot fysieke infrastructuur 
verhinderen. Deze regels moeten derhalve 
worden ingetrokken. Tegelijkertijd beletten 
de in deze verordening vastgestelde 
maatregelen de lidstaten niet om het voor 
exploitanten van nutsbedrijven 
aantrekkelijker te maken toegang te 
verlenen tot hun infrastructuur door bij de 
berekening van de tarieven voor 
eindgebruikers voor hun voornaamste 
activiteit(en) geen rekening te houden met 
de uit deze dienst voortvloeiende 
inkomsten, overeenkomstig de 
toepasselijke EU-wetgeving.

verhinderen. Deze regels moeten derhalve 
worden ingetrokken. Tegelijkertijd beletten 
de in deze richtlijn vastgestelde 
maatregelen de lidstaten niet om het voor 
exploitanten van nutsbedrijven 
aantrekkelijker te maken toegang te 
verlenen tot hun infrastructuur door bij de 
berekening van de tarieven voor 
eindgebruikers voor hun voornaamste 
activiteit(en) geen rekening te houden met 
de uit deze dienst voortvloeiende 
inkomsten, overeenkomstig de 
toepasselijke EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 55
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Hoewel deze verordening geen 
afbreuk doet aan de specifieke waarborgen 
die nodig zijn om in te staan voor de
veiligheid en integriteit van de netwerken 
en er tevens voor moeten zorgen dat niet 
wordt geraakt aan de voornaamste dienst 
die door de netwerkexploitant wordt 
geleverd, kunnen algemene regels in de 
nationale wetgeving die 
netwerkexploitanten verbieden met 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken te onderhandelen 
over toegang tot fysieke infrastructuur, de 
totstandkoming van een markt voor 
toegang tot fysieke infrastructuur 
verhinderen. Deze regels moeten derhalve 
worden ingetrokken. Tegelijkertijd beletten 
de in deze verordening vastgestelde 
maatregelen de lidstaten niet om het voor 
exploitanten van nutsbedrijven 
aantrekkelijker te maken toegang te 

(13) Hoewel deze verordening geen 
afbreuk doet aan de specifieke waarborgen 
die nodig zijn om in te staan voor de 
zekerheid, veiligheid en integriteit van de 
netwerken en er tevens voor moeten zorgen 
dat niet wordt geraakt aan de voornaamste 
dienst die door de netwerkexploitant wordt 
geleverd, kunnen algemene regels in de 
nationale wetgeving die 
netwerkexploitanten verbieden met 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken te onderhandelen 
over toegang tot fysieke infrastructuur, de 
totstandkoming van een markt voor 
toegang tot fysieke infrastructuur 
verhinderen. Deze regels moeten derhalve 
worden ingetrokken. Tegelijkertijd beletten 
de in deze verordening vastgestelde 
maatregelen de lidstaten niet om het voor 
exploitanten van nutsbedrijven 
aantrekkelijker te maken toegang te 
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verlenen tot hun infrastructuur door bij de 
berekening van de tarieven voor 
eindgebruikers voor hun voornaamste 
activiteit(en) geen rekening te houden met 
de uit deze dienst voortvloeiende 
inkomsten, overeenkomstig de 
toepasselijke EU-wetgeving.

verlenen tot hun infrastructuur door bij de 
berekening van de tarieven voor 
eindgebruikers voor hun voornaamste 
activiteit(en) geen rekening te houden met 
de uit deze dienst voortvloeiende 
inkomsten, overeenkomstig de 
toepasselijke EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 56
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een netwerkexploitant mag op grond 
van objectieve redenen toegang tot 
specifieke fysieke infrastructuur weigeren. 
Fysieke infrastructuur kan in specifieke 
omstandigheden uit technisch oogpunt 
gezien niet geschikt zijn de gevraagde 
toegang te verlenen (bijvoorbeeld door 
gebrek aan ruimte). Ook kan het delen van 
infrastructuur onder bepaalde 
omstandigheden gevaar opleveren voor de 
integriteit en veiligheid van het netwerk of 
het verstrekken van diensten die voor de 
primaire dienst via dezelfde infrastructuur 
worden verstrekt. Wanneer de 
netwerkexploitant al wholesaletoegang 
verleent tot fysieke netwerkinfrastructuur 
die voldoet aan de behoeften van de om 
toegang verzoekende partij, kan toegang 
tot de onderliggende fysieke infrastructuur 
negatieve economische gevolgen hebben 
voor dit bedrijfsmodel en de 
investeringsprikkels en wellicht leiden tot 
inefficiënte dubbele netwerkelementen. 
Wanneer op grond van het EU-
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie fysieke 
toegangsverplichtingen zijn opgelegd, 
zoals in het geval van exploitanten met een 

(14) Een netwerkexploitant mag op grond 
van objectieve redenen toegang tot 
specifieke fysieke infrastructuur weigeren. 
Fysieke infrastructuur kan in specifieke 
omstandigheden uit technisch oogpunt 
gezien niet geschikt zijn de gevraagde 
toegang te verlenen (bijvoorbeeld door 
gebrek aan ruimte). Ook kan het delen van 
infrastructuur onder bepaalde 
omstandigheden gevaar opleveren voor de 
integriteit en veiligheid van het netwerk of 
het verstrekken van diensten die voor de 
primaire dienst via dezelfde infrastructuur 
worden verstrekt. Wanneer de 
netwerkexploitant al wholesaletoegang 
verleent tot fysieke netwerkinfrastructuur 
die voldoet aan de behoeften van de om 
toegang verzoekende partij, kan toegang 
tot de onderliggende fysieke infrastructuur 
negatieve economische gevolgen hebben 
voor dit bedrijfsmodel en de 
investeringsprikkels en wellicht leiden tot 
inefficiënte dubbele netwerkelementen. 
Wanneer op grond van het EU-
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie fysieke 
toegangsverplichtingen zijn opgelegd, 
zoals in het geval van exploitanten met een 
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aanzienlijke marktmacht, gelden al 
specifiekere maatregelen die niet worden 
beïnvloed door deze verordening.

aanzienlijke marktmacht, gelden al 
specifiekere maatregelen die niet worden 
beïnvloed door deze richtlijn.

Or. en

Amendement 57
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Wanneer exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken in 
een bepaald gebied toegang vragen, 
moeten netwerkexploitanten gedeeld 
gebruik van hun faciliteiten aanbieden 
onder billijke eisen en voorwaarden, die 
ook voor de prijs gelden, tenzij toegang op 
grond van objectieve redenen kan worden 
geweigerd. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen verschillende 
elementen van invloed zijn op de 
voorwaarden die gelden voor het verlenen 
van toegang, waaronder: aanvullende 
onderhouds- en aanpassingskosten; 
preventieve veiligheidsmaatregelen die 
nodig zijn om negatieve gevolgen voor de 
integriteit en veiligheid van het netwerk te 
beperken; specifieke 
aansprakelijkheidsregelingen in geval van 
schade; het gebruik van overheidssubsidie 
die is verleend voor de aanleg van 
infrastructuur, met inbegrip van de 
specifieke eisen en voorwaarden die 
verbonden zijn aan deze subsidie of die 
worden verleend op grond van de nationale 
regelgeving in overeenstemming met het 
EU-recht; beperkingen op grond van 
nationale bepalingen ter bescherming van 
het milieu, de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of om 
stedenbouwkundige of planologische 

(15) Wanneer exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken in 
een bepaald gebied toegang vragen, 
moeten netwerkexploitanten gedeeld 
gebruik van hun faciliteiten aanbieden 
onder billijke eisen en voorwaarden, die 
ook voor de prijs gelden, tenzij toegang op 
grond van objectieve redenen kan worden 
geweigerd. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen verschillende 
elementen van invloed zijn op de 
voorwaarden die gelden voor het verlenen 
van toegang, waaronder: aanvullende 
onderhouds- en aanpassingskosten; alle 
effecten op de capaciteit en de prestaties 
in verband met de levering van de 
hoofddienst; preventieve 
veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om 
negatieve gevolgen voor de integriteit, 
zekerheid en veiligheid van het netwerk te 
beperken; specifieke 
aansprakelijkheidsregelingen in geval van 
schade; het gebruik van overheidssubsidie 
die is verleend voor de aanleg van 
infrastructuur, met inbegrip van de 
specifieke eisen en voorwaarden die 
verbonden zijn aan deze subsidie of die 
worden verleend op grond van de nationale 
regelgeving in overeenstemming met het 
EU-recht; het vermogen om 
infrastructuurcapaciteit te leveren of te 
bieden teneinde aan de verplichtingen van 
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redenen. de overheidsdiensten te voldoen of deze te 
bedienen; beperkingen op grond van 
nationale bepalingen ter bescherming van 
het milieu, de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of om 
stedenbouwkundige of planologische 
redenen. De aanvullende kosten die 
voortvloeien uit het verrichten van 
toekomstige civiele werken aan een 
netwerk, ongeacht wie het initiatief 
daartoe heeft genomen, en die worden 
gegenereerd door de aanwezigheid van 
elementen van elektronische 
communicatienetwerken, kunnen worden 
toegeschreven aan de ondernemingen 
waaraan die elementen van elektronische 
communicatienetwerken toebehoren.

Or. en

Motivering

Any impact on capacity and performance should be added to the list of factors that may 
influence the conditions under which access is granted.The Regulation should also take future 
costs directly linked to the presence of elements of electronic communications networks into 
consideration. Besides the initial costs that arise from the placing of these elements, a 
network operator could experience increase in operation costs due to nuisance of the 
presence of elements of electronic communications networks on its network when executing 
future civil works. These costs can be the result of a longer duration or delays in the 
execution of the civil works, but also of a higher degree of complexity or the necessity of 
taking or imposing more thorough safety measures.

Amendement 58
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 
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nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. Om de 
rentabiliteit van deze investeringen te 
kunnen beoordelen. moet bij 
toegangsverplichtingen dan ook rekening 
worden gehouden met de 
rendementstermijn van investeringen, de 
gevolgen van toegang op de concurrentie 
in de downstreammarkten, alle 
afschrijvingen van de netwerkactiva op het 
tijdstip dat het verzoek om toegang wordt 
ingediend en alle business cases waarvoor 
de investeringen zijn bedoeld, met name in 
recent aangelegde fysieke infrastructuur 
die gebruikt wordt voor de levering van 
snelle elektronische communicatiediensten 
en de mogelijkheid die de om toegang 
verzoekende partij wordt geboden voor een 
gemeenschappelijke uitrol.

nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur, het 
weglekpotentieel van staatssteun, en de 
opvattingen van alle relevante financiële 
toezichthouders voor de desbetreffende 
infrastructuursectoren. In het specifieke 
geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. Om de 
rentabiliteit van deze investeringen te 
kunnen beoordelen, moet bij 
toegangsverplichtingen dan ook rekening 
worden gehouden met de 
rendementstermijn van investeringen. 
Geschillenbeslechtingsorganen moeten 
tevens oog hebben voor het effect van 
toegang op de capaciteit en de prestaties 
bij de levering van de hoofddienst, de 
gevolgen van toegang op de concurrentie 
in de downstreammarkten, alle 
afschrijvingen van de netwerkactiva op het 
tijdstip dat het verzoek om toegang wordt 
ingediend en alle business cases waarvoor 
de investeringen zijn bedoeld, met name in 
recent aangelegde fysieke infrastructuur 
die gebruikt wordt voor de levering van 
snelle elektronische communicatiediensten 
en de mogelijkheid die de om toegang 
verzoekende partij wordt geboden voor een 
gemeenschappelijke uitrol.

Or. en

Motivering

Aan de lijst van factoren waarmee rekening wordt gehouden bij de toegangsverplichtingen, 
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moeten alle effecten op de capaciteit en de prestaties worden toegevoegd.

Amendement 59
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 
nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding.

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 
nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur en alle 
bijkomende kosten die verbonden zijn aan 
de toegangsverlening. In het specifieke 
geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding.

Or. de
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Motivering

De kosten voor infrastructuurinspecties kunnen hoog oplopen. Deze kosten moeten niet voor 
rekening van de netwerkhouder komen.

Amendement 60
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 
nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding.

(16) In geval van onenigheid bij de 
commerciële onderhandelingen over 
technische en commerciële eisen en 
voorwaarden, dient elke partij de 
mogelijkheid te hebben een beroep te doen 
op een geschillenbeslechtingsorgaan op 
nationaal niveau dat een oplossing oplegt 
voor beide partijen om ongerechtvaardigde 
weigering of onredelijke voorwaarden te 
vermijden. Bij het vaststellen van de 
prijzen voor toegang dient het 
geschillenbeslechtingsorgaan ook rekening 
te houden met de investeringen die zijn 
gedaan in de fysieke infrastructuur en alle 
bijkomende kosten die verbonden zijn met 
de toegangsverlening. In het specifieke 
geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
maken krijgen met free-riding. In het 
specifieke geval van toegang tot de fysieke 
infrastructuur van exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
leveren de in de infrastructuur gemaakte 
investeringen wellicht een rechtstreekse 
bijdrage aan de doelstellingen van de 
Digitale agenda voor Europa en kan 
concurrentie in de downstreammarkten te 
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maken krijgen met free-riding.

Or. de

Motivering

Het moet verduidelijkt worden dat naast de reeds gedane investeringen ook de kosten om het 
gezamenlijk gebruik van de fysieke infrastructuur mogelijk te maken in acht genomen moeten 
worden bij het vaststellen van de prijs.

Amendement 61
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening legt de lidstaten 
geen nieuwe karteringsverplichtingen op, 
maar verlangt wel dat reeds door 
overheidsinstanties bijeengebrachte en in 
elektronische vorm beschikbare 
minimuminformatie, in overeenstemming 
met nationale initiatieven en de EU-
regelgeving (zoals Richtlijn 2007/2/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2007 tot oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
in de Gemeenschap (Inspire)37) wordt 
doorgegeven aan een centraal 
informatiepunt, bijvoorbeeld via 
hyperlinks, om exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
gecoördineerde toegang te verlenen tot 
informatie over fysieke infrastructuur en 
tegelijkertijd te zorgen voor de veiligheid 
en integriteit van dergelijke informatie. Het 
verstrekken van dergelijke informatie mag 
geen afbreuk doen aan de 
transparantievereisten die reeds van 
toepassing zijn op het hergebruik van 
overheidsinformatie overeenkomstig 
Richtlijn 2003/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 november 
2003 inzake het hergebruik van 

(18) Deze richtlijn legt de lidstaten geen 
nieuwe karteringsverplichtingen op, maar 
verlangt wel dat reeds door 
overheidsinstanties bijeengebrachte en in 
elektronische vorm beschikbare 
minimuminformatie, in overeenstemming 
met nationale initiatieven en de EU-
regelgeving (zoals Richtlijn 2007/2/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2007 tot oprichting van een 
infrastructuur voor ruimtelijke informatie 
in de Gemeenschap (Inspire)37) wordt 
doorgegeven aan een centraal 
informatiepunt, bijvoorbeeld via 
hyperlinks, om exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
gecoördineerde toegang te verlenen tot 
informatie over fysieke infrastructuur en 
tegelijkertijd te zorgen voor de veiligheid 
en integriteit van dergelijke informatie. Het 
verstrekken van dergelijke informatie mag 
geen afbreuk doen aan de 
transparantievereisten die reeds van 
toepassing zijn op het hergebruik van 
overheidsinformatie overeenkomstig 
Richtlijn 2003/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 november 
2003 inzake het hergebruik van 
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overheidsinformatie38. Wanneer de voor de 
overheidssector beschikbare informatie 
ontoereikend is om voldoende inzicht te 
krijgen in de bestaande fysieke 
infrastructuur in een specifiek gebied of 
van een bepaald type, dienen 
netwerkexploitanten deze informatie 
desgevraagd door te geven aan het centrale 
informatiepunt.

overheidsinformatie38. Wanneer de voor de 
overheidssector beschikbare informatie 
ontoereikend is om voldoende inzicht te 
krijgen in de bestaande fysieke 
infrastructuur in een specifiek gebied of 
van een bepaald type, dienen 
netwerkexploitanten deze informatie 
desgevraagd door te geven aan het centrale 
informatiepunt.

__________________ __________________
37 PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1. 37 PB L 108 van 25.4.2007, blz. 1.
38 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90. 38 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 90.

Or. en

Amendement 62
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om de doelstellingen van de Digitale 
agenda te verwezenlijken moet de uitrol 
van infrastructuur dichter bij de locatie van 
de eindgebruiker worden gebracht, met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel wat betreft alle 
beperkingen die hieruit voortvloeien voor 
het eigendomsrecht met het oog op het 
algemeen belang dat wordt nagestreefd. De 
aansluiting van eindgebruikers op snelle 
elektronische communicatienetwerken 
moet daarom makkelijker worden gemaakt 
met inachtneming van technologische 
neutraliteit, met name bij op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur. Omdat de kosten voor het 
aanleggen van minikabelgoten tijdens de 
bouw van een gebouw marginaal zijn, 
terwijl het achteraf aanleggen van 
infrastructuur voor snelle communicatie in 
gebouwen een belangrijke kostenpost 

(26) Om de doelstellingen van de Digitale 
agenda te verwezenlijken moet de uitrol 
van infrastructuur dichter bij de locatie van 
de eindgebruiker worden gebracht, met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel wat betreft alle 
beperkingen die hieruit voortvloeien voor 
het eigendomsrecht met het oog op het 
algemeen belang dat wordt nagestreefd. De 
aansluiting van eindgebruikers op snelle 
elektronische communicatienetwerken 
moet daarom makkelijker worden gemaakt 
met inachtneming van technologische 
neutraliteit, met name bij op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur. Omdat de kosten voor het 
aanleggen van minikabelgoten tijdens de 
bouw van een gebouw marginaal zijn,
terwijl het achteraf aanleggen van 
infrastructuur voor snelle communicatie in 
gebouwen een belangrijke kostenpost 
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vormt voor de aanleg van netwerken voor 
snelle communicatie, moeten alle nieuwe 
gebouwen of gebouwen met aanzienlijke 
renovaties worden uitgerust met fysieke 
infrastructuur waarmee eindgebruikers 
kunnen worden aangesloten op 
hogesnelheidsnetwerken. Om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
kunnen uitrollen, moeten nieuwe 
meergezinswoningen en 
meergezinswoningen die ingrijpende 
renovaties moeten ondergaan, worden 
uitgerust met een toegangs- of 
concentratiepunt dat de exploitant toegang 
verleent tot het inpandige netwerk. In de 
praktijk betekent dit dat 
projectontwikkelaars ervoor moeten zorgen 
dat er vanuit elke woning een holle leiding 
loopt naar een concentratiepunt dat zich 
binnen of buiten het gebouw bevindt. 
Nieuwe eengezinswoningen of woningen 
die belangrijke renovatiewerken ondergaan 
in geïsoleerde gebieden kunnen om 
objectieve redenen worden beschouwd als 
te afgelegen om de extra kosten van de 
aanleg van op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur en/of een 
concentratiepunt te kunnen rechtvaardigen.

vormt voor de aanleg van netwerken voor 
snelle communicatie, kunnen alle nieuwe 
gebouwen of gebouwen met aanzienlijke 
renovaties worden uitgerust met fysieke 
infrastructuur waarmee eindgebruikers 
kunnen worden aangesloten op 
hogesnelheidsnetwerken. Om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
kunnen uitrollen, kunnen nieuwe 
meergezinswoningen en 
meergezinswoningen die ingrijpende 
renovaties moeten ondergaan, worden 
uitgerust met een toegangs- of 
concentratiepunt dat de exploitant toegang 
verleent tot het inpandige netwerk. In de 
praktijk betekent dit dat 
projectontwikkelaars ervoor moeten zorgen 
dat er vanuit elke woning een holle leiding 
loopt naar een concentratiepunt dat zich 
binnen of buiten het gebouw bevindt. 
Nieuwe eengezinswoningen of woningen 
die belangrijke renovatiewerken ondergaan 
in geïsoleerde gebieden kunnen om 
objectieve redenen worden beschouwd als 
te afgelegen om de extra kosten van de 
aanleg van op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur en/of een 
concentratiepunt te kunnen rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 63
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Zonder afbreuk te doen aan de in de 
EU-kaderregelgeving voor elektronische 
communicatie aan de nationale 
regelgevende instanties toevertrouwde 
taken, dienen de in deze verordening
vastgestelde taken met het oog op 
consequente uitspraken in geschillen, 

(29) Zonder afbreuk te doen aan de in de 
EU-kaderregelgeving voor elektronische 
communicatie aan de nationale 
regelgevende instanties toevertrouwde 
taken, dienen de in deze richtlijn
vastgestelde taken met het oog op 
consequente uitspraken in geschillen, 
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wanneer de lidstaten geen specifieke 
instantie hebben aangewezen, te worden 
toegewezen aan de instanties die belast zijn 
met de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG, rekening houdend met de 
beschikbare expertise en de waarborgen 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
doet deze verordening geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van lidstaten om de hierbij 
vastgestelde regelgevende taken toe te 
wijzen aan instanties die deze beter kunnen 
uitvoeren in overeenstemming met hun 
binnenlandse staatkundige regeling voor de 
toewijzing van bevoegdheden.

wanneer de lidstaten geen specifieke 
instantie hebben aangewezen, te worden 
toegewezen aan de instanties die belast zijn 
met de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG, rekening houdend met de 
beschikbare expertise en de waarborgen 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. 
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
doet deze verordening geen afbreuk aan de 
mogelijkheid van lidstaten om de hierbij 
vastgestelde regelgevende taken toe te 
wijzen aan instanties die deze beter kunnen 
uitvoeren in overeenstemming met hun 
binnenlandse staatkundige regeling voor de 
toewijzing van bevoegdheden.

Or. en

Amendement 64
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Met het oog op de doelmatigheid van 
de in deze verordening voorziene 
informatiepunten, moeten de lidstaten 
wanneer zij besluiten een andere instantie 
aan te wijzen dan de nationale 
regelgevende instantie voor de uitvoering 
van de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG, zorgen voor adequate 
hulpmiddelen en ervoor zorgen dat de 
relevante informatie met betrekking tot een 
specifiek gebied gebundeld beschikbaar is 
op zo'n informatiepunt, zodat de taken zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden 
toegewezen (bijvoorbeeld het kadaster). In 
dit opzicht kunnen de lidstaten eventuele 
synergieën overwegen met het concept van 
een centraal loket in de zin van artikel 6 
van Richtlijn 2006/123/EG van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt (de dienstenrichtlijn) om 

(31) Met het oog op de doelmatigheid van 
de in deze richtlijn voorziene 
informatiepunten, moeten de lidstaten 
wanneer zij besluiten een andere instantie 
aan te wijzen dan de nationale 
regelgevende instantie voor de uitvoering 
van de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG, zorgen voor adequate 
hulpmiddelen en ervoor zorgen dat de 
relevante informatie met betrekking tot een 
specifiek gebied gebundeld beschikbaar is 
op zo'n informatiepunt, zodat de taken zo 
efficiënt mogelijk kunnen worden 
toegewezen (bijvoorbeeld het kadaster). In 
dit opzicht kunnen de lidstaten eventuele 
synergieën overwegen met het concept van 
een centraal loket in de zin van artikel 6 
van Richtlijn 2006/123/EG van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt (de dienstenrichtlijn) om 
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voort te bouwen op bestaande structuren en 
de voordelen voor eindgebruikers te 
optimaliseren.

voort te bouwen op bestaande structuren en 
de voordelen voor eindgebruikers te 
optimaliseren.

Or. en

Amendement 65
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en in het bijzonder het recht 
op privacy en de bescherming van 
bedrijfsgeheimen, het recht op 
ondernemerschap, het eigendomsrecht en 
het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte. Deze verordening moet door de 
lidstaten te worden toegepast 
overeenkomstig deze rechten en 
beginselen.

(33) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en in het bijzonder het recht 
op privacy en de bescherming van 
bedrijfsgeheimen, het recht op 
ondernemerschap, het eigendomsrecht en 
het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte. Deze richtlijn dient door de 
lidstaten te worden toegepast 
overeenkomstig deze rechten en 
beginselen.

Or. en

Amendement 66
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening beoogt de uitrol van 
fysieke infrastructuur die geschikt is om 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
vergemakkelijken en aan te moedigen door 

1. Deze verordening beoogt de aanleg en 
de uitrol van fysieke infrastructuur die 
geschikt is om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
vergemakkelijken en aan te moedigen door 
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het gezamenlijk gebruik van bestaande 
infrastructuur te bevorderen en de aanleg 
van nieuwe infrastructuur mogelijk te
maken, zodat deze netwerken tegen lagere 
kosten kunnen worden uitgerold.

een veilig en zorgvuldig gezamenlijk 
gebruik van bestaande en toekomstige
infrastructuur te bevorderen met het oog 
op een efficiënt gebruik van 
hulpmiddelen, zodat deze netwerken tegen 
lagere kosten kunnen worden uitgerold.

Or. ro

Amendement 67
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening beoogt de uitrol van 
fysieke infrastructuur die geschikt is om 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
vergemakkelijken en aan te moedigen door 
het gezamenlijk gebruik van bestaande 
infrastructuur te bevorderen en de aanleg 
van nieuwe infrastructuur mogelijk te 
maken, zodat deze netwerken tegen lagere 
kosten kunnen worden uitgerold.

1. Deze richtlijn beoogt de uitrol van 
fysieke infrastructuur die geschikt is om 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
vergemakkelijken en aan te moedigen door 
het gezamenlijk gebruik van bestaande 
infrastructuur te bevorderen en de aanleg 
van nieuwe infrastructuur mogelijk te 
maken, zodat deze netwerken tegen lagere 
kosten kunnen worden uitgerold.

Or. en

Amendement 68
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
alle civiele werken en fysieke 
infrastructuur zoals gedefinieerd in artikel 
2.

2. Deze richtlijn is van toepassing op alle 
civiele werken en fysieke infrastructuur 
zoals gedefinieerd in artikel 2.



PE519.832v01-00 40/109 AM\1005010NL.doc

NL

Or. en

Amendement 69
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
het recht van de lidstaten om maatregelen 
te handhaven of in te voeren die meer 
gedetailleerde voorschriften bevatten dan 
die welke in deze verordening zijn vervat.

3. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan het 
recht van de lidstaten om maatregelen te 
handhaven of in te voeren die meer 
gedetailleerde voorschriften bevatten dan 
die welke in deze richtlijn zijn vervat.

Or. en

Amendement 70
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijn 2002/20/EG, 
Richtlijn 2002/19/EG, 
Richtlijn 2002/22/EG en 
Richtlijn 2002/77/EG.

4. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijn 2002/20/EG, 
Richtlijn 2002/19/EG, 
Richtlijn 2002/22/EG en 
Richtlijn 2002/77/EG.

Or. en

Amendement 71
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de toepassing van deze verordening
gelden de in Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijn 2002/20/EG, 
Richtlijn 2002/19/EG, 
Richtlijn 2002/22/EG en 
Richtlijn 2002/77/EG vastgestelde 
definities.

Voor de toepassing van deze richtlijn
gelden de in Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijn 2002/20/EG, 
Richtlijn 2002/19/EG, 
Richtlijn 2002/22/EG en 
Richtlijn 2002/77/EG vastgestelde 
definities.

Or. en

Amendement 72
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas, 
elektriciteit, met inbegrip van 
straatverlichting, verwarming, water 
waaronder de verwijdering of verwerking 
van afval- en rioolwater; vervoersdiensten, 
met inbegrip van spoorwegen, wegen, 
havens en luchthavens.

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas, 
elektriciteit, met inbegrip van 
straatverlichting, verwarming; 
vervoersdiensten, met inbegrip van 
spoorwegen en wegen.

Or. en

Motivering

Een beperkter toepassingsbereik waarbij belangrijke infrastructuur die implicaties heeft voor 
de veiligheid en de samenleving in ruimere zin is uitgesloten, maakt dat de richtlijn gericht is 
op die infrastructuur die ook echt van belang is voor de ontwikkeling van een 
glasvezelnetwerk.
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Amendement 73
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas,
elektriciteit, met inbegrip van 
straatverlichting, verwarming, water 
waaronder de verwijdering of verwerking 
van afval- en rioolwater; vervoersdiensten, 
met inbegrip van spoorwegen, wegen, 
havens en luchthavens.

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas en
elektriciteit, met inbegrip van
straatverlichting, en vervoersdiensten, met 
inbegrip van spoorwegen, wegen, havens 
en luchthavens.

Or. de

Motivering

Werken aan infrastructuur voor het transport van water met inbegrip van de verwijdering of 
verwerking van afval- of rioolwater, vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Dit 
moet derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Evenmin dient zij 
van toepassing te zijn op verwarmingsnetwerken, daar de nodige dampwering bij het 
toevoegen of verwijderen van onderdelen van het hogesnelheidsnetwerk niet gewaarborgd is.

Amendement 74
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas,
elektriciteit, met inbegrip van 

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
infrastructuur verschaft die tot doel heeft: 
een dienst te leveren zoals de productie, het 
transport of de distributie van gas en
elektriciteit, met inbegrip van 
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straatverlichting, verwarming, water 
waaronder de verwijdering of verwerking 
van afval- en rioolwater; vervoersdiensten, 
met inbegrip van spoorwegen, wegen, 
havens en luchthavens.

straatverlichting, en vervoersdiensten, met 
inbegrip van spoorwegen, wegen, havens 
en luchthavens.

Or. de

Motivering

Omwille van technische, juridische en hygiënische redenen kan niet alle fysieke infrastructuur 
hierin worden ondergebracht.

Amendement 75
Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "Fysieke infrastructuur": elk niet-actief 
element van een netwerk, zoals buizen, 
masten, kabelgoten, inspectieputten, 
mangaten, straatkasten, gebouwen of 
ingangen in gebouwen, antenne-
installaties, torens en palen en 
bijbehorende faciliteiten.

(2) "Fysieke infrastructuur": elk niet-actief 
element van een netwerk, zoals buizen, 
masten, kabelgoten, inspectieputten, 
mangaten, straatkasten, gebouwen of 
ingangen in gebouwen, antenne-
installaties, torens en palen en 
bijbehorende faciliteiten uitgezonderd 
leidingen voor het transport van water, 
met inbegrip van de verwijdering of 
verwerking van afval- en rioolwater, en 
verwarming.

Or. de

Motivering

Werken aan infrastructuur voor het transport van water met inbegrip van de verwijdering of 
verwerking van afval- of rioolwater, vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Dit 
moet derhalve buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Evenmin dient zij 
van toepassing te zijn op verwarmingsnetwerken, daar de nodige dampwering bij het 
toevoegen of verwijderen van onderdelen van het hogesnelheidsnetwerk niet gewaarborgd is.
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Amendement 76
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "exploitant van een nutsbedrijf": 
een onderneming die fysieke 
infrastructuur biedt die bedoeld is om te 
voorzien in het volgende: een dienst te 
leveren zoals de productie, het transport 
of de distributie van elektriciteit, met 
inbegrip van straatverlichting, 
verwarming, water, met uitsluiting van 
drinkwater, maar met inbegrip van de 
verwijdering of verwerking van afval- en 
rioolwater; vervoersdiensten, met inbegrip 
van spoorwegen, wegen, havens en 
luchthavens.

Or. en

Motivering

These amendments are intended to avoid an overlap between this regulation and the 
Framework and Authorisation Directives, and thereby prevent the creation of potentially 
conflicting legal rights and obligations (for/of both operators and NRAs). The amendments do 
not seek to carve out telecoms operators from the scope of Article 3, but simply to ensure that 
their rights and obligations as access providers remain clearly and unambiguously defined in 
European law. Importantly, this amendment preserves telecoms operators’ rights to seek 
access to utility infrastructure for the purpose of broadband roll-out, and to raise disputes 
where such access is denied.

Amendement 77
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Elektronisch 
hogesnelheidscommunicatienetwerk": een 
elektronisch communicatienetwerk dat 

(3) "Elektronisch 
hogesnelheidscommunicatienetwerk": een 
elektronisch communicatienetwerk dat 
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breedbandtoegangsdiensten kan leveren 
met snelheden van minstens 30 Mbps.

breedbandtoegangsdiensten kan leveren 
met snelheden van 100 Mbps en, waar 
mogelijk, 1 Gbps en meer.

Or. en

Amendement 78
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Elektronisch 
hogesnelheidscommunicatienetwerk": een 
elektronisch communicatienetwerk dat 
breedbandtoegangsdiensten kan leveren 
met snelheden van minstens 30 Mbps.

(3) "Elektronisch 
hogesnelheidscommunicatienetwerk": een 
elektronisch communicatienetwerk dat 
breedbandtoegangsdiensten kan leveren 
met snelheden van 100 Mbps en, waar 
mogelijk, 1 Gbps en meer.

Or. en

Amendement 79
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "Open netwerken": netwerken 
waarbij de dienstenleveranciers en de 
netwerkeigenaren gescheiden zijn en 
waarbij de dienstenleveranciers via het 
netwerk onder niet-discriminatoire 
voorwaarden toegang tot de eindklanten 
hebben.

Or. sv
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Amendement 80
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken en, 
omgekeerd, exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken 
hebben het recht toegang te bieden tot 
hun fysieke infrastructuur met het oog op 
de aanleg van andere netwerken.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verordening opent diverse netwerken voor exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, met als doel de aanleg van breedbandnetwerken te bevorderen. Dit 
amendement is bedoeld om meer wederkerigheid in de tekst te brengen, door ook te voorzien 
in de mogelijkheid voor overige netwerkexploitanten om te profiteren van de 
bouwwerkzaamheden die door een telecomaanbieder worden geïnitieerd. Dit amendement is 
in overeenstemming met overweging 11, die als volgt luidt: "[…] Deze verordening moet 
derhalve niet alleen gelden voor exploitanten van elektronische communicatienetwerken, 
maar ook voor alle eigenaren of houders van rechten om gebruik te maken van uitgebreide en 
alomtegenwoordige fysieke infrastructuur […]".

Amendement 81
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 

(1) Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
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hogesnelheidscommunicatienetwerken. voor zover de eigenaren en de bevoegde 
instanties instemmen met de aanleg.

Or. de

Motivering

De exploitant is niet altijd de eigenaar van het netwerk. Daarom moeten bij een eventuele 
aanleg van communicatienetwerken beide partijen inspraak hebben.

Amendement 82
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
toegang te bieden tot zijn fysieke 
infrastructuur met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
waarbij de veiligheid en beveiliging van 
het netwerk gewaarborgd moet zijn.

Or. ro

Amendement 83
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, met het oog op de 

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, met het oog op de 
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aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. De 
plicht van netwerkexploitanten om op 
grond van eerlijke voorwaarden aan alle 
redelijke toegangsverzoeken te voldoen, 
mag niets afdoen aan hun plicht om de 
EU-regels inzake staatssteun na te leven 
in het geval van door de overheid 
gefinancierde of gegarandeerde 
investeringen in infrastructuur.

Or. en

Motivering

Als de om toegang verzoekende partij elektronische communicatienetwerken wil inzetten, mag 
deze niet profiteren van enige vorm van staatssteun die voor andere doeleinden bestemd is. 
Dit zou neerkomen op een onbillijke vorm van misbruik van staatsmiddelen en in strijd zijn 
met de EU-regels inzake staatssteun, aangezien het voor staatssteun ontvangende 
ondernemingen wettelijk verboden is de activiteiten van derden te subsidiëren overeenkomstig 
de regels inzake staatssteun.

Amendement 84
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, met het oog op de 
aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

(2) Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
redelijke verzoeken om toegang tot hun 
fysieke infrastructuur, met het oog op de 
aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
controleren en zijn ze verplicht een 
aanbod te doen voor het gezamenlijk 
gebruik van hun fysieke infrastructuur.

Or. de



AM\1005010NL.doc 49/109 PE519.832v01-00

NL

Motivering

Het zou een ongerechtvaardigde inbreuk op de eigendomsrechten van de 
infrastructuurbeheerder zijn, hem te verplichten op alle redelijke verzoeken in te gaan.

Amendement 85
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, met het oog op de 
aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, en op voorwaarde 
dat er geen problemen kunnen ontstaan 
in verband met de zekerheid en veiligheid 
van het netwerk, met het oog op de aanleg 
van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

Or. nl

Amendement 86
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten 
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten, 
afhankelijk van de beschikbaarheid van 
netwerkcapaciteit, voldoen aan redelijke 
verzoeken om toegang tot hun fysieke 
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inbegrip van de prijs, met het oog op de 
aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

infrastructuur onder billijke eisen en 
voorwaarden met inbegrip van de prijs, met 
het oog op de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

Or. ro

Amendement 87
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten netwerkexploitanten
voldoen aan redelijke verzoeken om 
toegang tot hun fysieke infrastructuur 
onder billijke eisen en voorwaarden met 
inbegrip van de prijs, met het oog op de 
aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

2. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verstrekken, moeten exploitanten van 
nutsbedrijven voldoen aan redelijke 
verzoeken om toegang tot hun fysieke 
infrastructuur onder billijke eisen en 
voorwaarden met inbegrip van de prijs, met 
het oog op de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat artikel 3 gericht is op het bieden van toegang tot de 
netwerkinfrastructuur voor nutsvoorzieningen. Toegang tot de infrastructuur voor 
telecommunicatie wordt reeds gereguleerd door de kaderrichtlijn inzake 
elektronischecommunicatienetwerken (Richtlijn 2009/140/EG).

Amendement 88
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze bepaling doet niets af aan het 
recht van landeigenaren en eigenaren van 
privaat eigendom om te besluiten hoe de 
activa worden bestuurd en beheerd. 

Or. en

Amendement 89
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke weigering om toegang te verlenen, 
moet gebaseerd zijn op objectieve criteria 
die met name verband kunnen houden 
met:

3. Elke weigering om toegang te verlenen, 
moet gebaseerd zijn op objectieve criteria,
zoals:

Or. en

Amendement 90
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) overwegingen met betrekking tot 
veiligheid en volksgezondheid;

Or. en

Motivering

De infrastructuur voor gas en drinkwater is bijvoorbeeld ongeschikt voor wat betreft 
veiligheid en volksgezondheid.
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Amendement 91
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de veiligheid van kritieke nationale 
infrastructuur;

Or. en

Motivering

Bijvoorbeeld luchthavens en spoorwegen.

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beschikbaarheid van ruimte om de 
onder a) bedoelde elementen te huisvesten;

(b) de beschikbaarheid van 
netwerkcapaciteit om de onder a) bedoelde 
elementen te huisvesten;

Or. ro

Amendement 93
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beschikbaarheid van ruimte om de 
onder a) bedoelde elementen te huisvesten;

(b) de huidige en toekomstige 
beschikbaarheid van ruimte om de onder a) 
bedoelde elementen te huisvesten;
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Or. en

Motivering

Het moet netwerkexploitanten toegestaan zijn om met het oog op de beschikbaarheid van 
ruimte waar elementen van elektronische communicatienetwerken in kunnen worden 
ondergebracht, hun eigen toekomstige behoeften in overweging te nemen.

Amendement 94
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de integriteit en veiligheid van alle 
reeds aangelegde netwerken;

(c) de integriteit, zekerheid en veiligheid 
van alle reeds aangelegde netwerken;

Or. en

Amendement 95
Norbert Glante, Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het risico van ernstige verstoring van de 
geplande elektronische 
communicatiediensten wanneer andere 
diensten via dezelfde fysieke infrastructuur 
worden verstrekt;

d) het risico van aantoonbare verstoring 
van de geplande elektronische 
communicatiediensten wanneer andere 
diensten via dezelfde fysieke infrastructuur 
worden verstrekt;

Or. de

Motivering

De bestaande formulering is te vaag.
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Amendement 96
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de vraag of de netwerkexploitant 
beschikt over alternatieve middelen om 
wholesaletoegang te verschaffen tot 
fysieke netwerkinfrastructuur die geschikt 
is om elektronische
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verschaffen.

(e) de vraag of de netwerkexploitant 
beschikt of, op grond van gepubliceerde 
uitrolplannen, plant te beschikken over 
alternatieve middelen om 
wholesaletoegang te verschaffen tot 
fysieke netwerkinfrastructuur die geschikt 
is om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verschaffen.

Or. en

Motivering

De tekst dient ook rekening te houden met de geplande beschikbaarheid, zolang deze wordt 
aangelegd binnen een redelijk tijdsbestek.

Amendement 97
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de vraag of de netwerkexploitant
beschikt over alternatieve middelen om 
wholesaletoegang te verschaffen tot 
fysieke netwerkinfrastructuur die geschikt 
is om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verschaffen.

(e) de vraag of de exploitant van een 
nutsbedrijf beschikt over alternatieve 
middelen om wholesaletoegang te 
verschaffen tot fysieke 
netwerkinfrastructuur die geschikt is om 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
verschaffen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat artikel 3 gericht is op het bieden van toegang tot de 
netwerkinfrastructuur voor nutsvoorzieningen. Toegang tot de infrastructuur voor 
telecommunicatie wordt reeds gereguleerd door de kaderrichtlijn inzake 
elektronischecommunicatienetwerken (Richtlijn 2009/140/EG).

Amendement 98
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het hoge risico voor de fysieke 
veiligheid van werknemers die de 
infrastructuur betreden, anders dan de 
werknemers die daar oorspronkelijk toe 
zijn opgeleid;

Or. en

Motivering

Toegang tot de onderdelen en installaties van de elektriciteitsdistributienetwerken door 
werknemers die niet bekend zijn met de veiligheidsprocedures voor elektriciteit, verhoogt het 
risico op incidenten en ongelukken. Voor werk aan elektriciteitsnetwerken zijn specifieke 
opleidingen, vaardigheden, voorschriften, codes en gezondheidsvereisten vereist, waarbij het 
tevens nodig is dat de veiligheids- en milieunormen strikt worden nageleefd. Voor sommige 
specifieke installaties kunnen netwerkexploitanten van oordeel zijn dat toegang tot hun 
netwerk door derden te gevaarlijk is.

Amendement 99
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het proportionele gebruik van de 
beschikbare ruimte, zodat een 
netwerkexploitant die eigenaar is van de 
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fysieke infrastructuur eventueel ruimte 
kan reserveren voor zijn eigen 
toekomstige investeringen.

Or. en

Amendement 100
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) de geplande beschikbaarheid 
van alternatieve middelen om 
wholesaletoegang te verschaffen tot 
fysieke netwerkinfrastructuur in het geval 
er nationale plannen bestaan voor het 
inzetten van het Europees beheersysteem 
voor het spoorverkeer.

Or. en

Motivering

In het ontwerpvoorstel moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van nationale 
plannen voor het uitrollen van het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer in de 
spoorwegsector.

Amendement 101
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) voorwaarden op grond 
waarvan het verlenen van toegang tot 
ondergrondse vervoerssystemen kan 
resulteren in een verstoring van de 
langetermijninvesteringen en de 
verbeteringen, en/of resulteren in 
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reisonderbrekingen met een onevenredig 
economisch effect.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat steden met ondergrondse vervoerssystemen een ondubbelzinnig recht 
hebben om zelf te bepalen welke toegang uitvoerbaar is en welke niet. Artikel 3 dient een 
bepaling te bevatten op grond waarvan kan worden geweigerd toegang te verlenen tot 
infrastructuren die een centrale rol spelen in het dagelijks leven in steden, indien deze 
toegang tot verstoringen of schadelijke economische gevolgen kan leiden.

Amendement 102
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter e sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e sexies) de vraag of er exclusieve 
contractuele regelingen tussen 
netwerkexploitanten en hun klanten 
bestaan;

Or. en

Motivering

Contractuele regelingen tussen een netwerkexploitant en zijn klanten moeten worden 
toegevoegd indien deze zijn gesloten om redenen van exclusiviteit. 
Gegevensverwerkingscentra eisen bijvoorbeeld vaak exclusiviteit om veiligheidsredenen.

Amendement 103
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De netwerkexploitant moet uiterlijk één 
maand na het schriftelijk verzoek om 

De netwerkexploitant moet uiterlijk zes 
maanden na het schriftelijk verzoek om 



PE519.832v01-00 58/109 AM\1005010NL.doc

NL

toegang redenen opgeven voor eventuele 
weigering.

toegang redenen opgeven voor eventuele 
weigering.

Or. de

Amendement 104
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De netwerkexploitant moet uiterlijk één 
maand na het schriftelijk verzoek om 
toegang redenen opgeven voor eventuele 
weigering.

De netwerkexploitant moet uiterlijk drie 
maanden na het schriftelijk verzoek om 
toegang redenen opgeven voor eventuele 
weigering.

Or. en

Amendement 105
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De netwerkexploitant moet uiterlijk één 
maand na het schriftelijk verzoek om 
toegang redenen opgeven voor eventuele 
weigering.

De exploitant van een nutsbedrijf moet 
uiterlijk één maand na het schriftelijk 
verzoek om toegang redenen opgeven voor 
eventuele weigering.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat artikel 3 gericht is op het bieden van toegang tot de 
netwerkinfrastructuur voor nutsvoorzieningen. Toegang tot de infrastructuur voor 
telecommunicatie wordt reeds gereguleerd door de kaderrichtlijn inzake 
elektronischecommunicatienetwerken (Richtlijn 2009/140/EG).



AM\1005010NL.doc 59/109 PE519.832v01-00

NL

Amendement 106
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een bindend besluit 
om het overeenkomstig lid 4 doorverwezen 
geschil te beslechten, met inbegrip van in 
voorkomend geval het bepalen van billijke 
eisen, voorwaarden en prijzen, en wel zo 
spoedig mogelijk of in ieder geval binnen 
vier maanden, zonder te tornen aan de 
mogelijkheid de zaak door te verwijzen 
naar een rechtbank. Bij elke prijs die het 
geschillenbeslechtingsorgaan vaststelt 
wordt rekening gehouden met de gevolgen 
van toegang voor het bedrijfsplan ten 
behoeve waarvan de netwerkexploitant de 
investeringen heeft gedaan en waartoe om 
toegang is verzocht, met name in recent 
aangelegde fysieke infrastructuur die 
gebruikt wordt om elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken.

5. Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een bindend besluit 
om het overeenkomstig lid 4 doorverwezen 
geschil te beslechten, met inbegrip van in 
voorkomend geval het bepalen van billijke 
eisen, voorwaarden en prijzen, en wel zo 
spoedig mogelijk of in ieder geval binnen 
vier maanden, zonder te tornen aan de 
mogelijkheid de zaak door te verwijzen 
naar een rechtbank. Bij elke prijs die het 
geschillenbeslechtingsorgaan vaststelt, elke 
wet inzake staatssteun, elke opgave van de 
opbrengsten van de nationale 
infrastructuur, elke 
infrastructuurfinancieringsovereenkomst 
van een lidstaat en elk 
openbaredienstverleningscontract wordt 
rekening gehouden met de gevolgen van 
toegang voor het bedrijfsplan ten behoeve 
waarvan de netwerkexploitant de 
investeringen heeft gedaan en waartoe om 
toegang is verzocht, met name in recent 
aangelegde fysieke infrastructuur die 
gebruikt wordt om elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken. Het nationale
geschillenbeslechtingsorgaan houdt bij 
haar besluiten rekening met de 
economische levensvatbaarheid van deze 
investeringen op basis van het tijdsschema 
voor het rendement op de investering, alle 
effecten van toegang op capaciteit en 
prestaties, alle effecten van toegang op 
concurrentie in de downstreammarkten, 
eventuele waardevermindering van de 
netwerkactiva op het moment van het 
verzoek om toegang, en de mogelijkheid 
die de om toegang verzoekende partij 
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wordt geboden voor een 
gemeenschappelijke uitrol.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement is bedoeld als uitwerking van de tekst van overweging 16: het 
geschillenbeslechtingsorgaan moet bij haar besluiten rekening houden met de verschillende 
aspecten die een effect kunnen hebben op het bepalen van billijke eisen, voorwaarden en 
prijzen.

Amendement 107
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een bindend
besluit om het overeenkomstig lid 4 
doorverwezen geschil te beslechten, met 
inbegrip van in voorkomend geval het 
bepalen van billijke eisen, voorwaarden 
en prijzen, en wel zo spoedig mogelijk of 
in ieder geval binnen vier maanden, zonder 
te tornen aan de mogelijkheid de zaak door 
te verwijzen naar een rechtbank. Bij elke 
prijs die het geschillenbeslechtingsorgaan 
vaststelt wordt rekening gehouden met de 
gevolgen van toegang voor het bedrijfsplan 
ten behoeve waarvan de netwerkexploitant 
de investeringen heeft gedaan en waartoe 
om toegang is verzocht, met name in recent 
aangelegde fysieke infrastructuur die 
gebruikt wordt om elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken.

(5) Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een besluit om het 
overeenkomstig lid 4 doorverwezen geschil 
te beslechten, met inbegrip van in 
voorkomend geval adviesvoorwaarden en 
-prijzen, en wel zo spoedig mogelijk of in 
ieder geval binnen vier maanden, zonder te 
tornen aan de mogelijkheid de zaak door te 
verwijzen naar een rechtbank. Bij elke prijs 
die het geschillenbeslechtingsorgaan 
vaststelt wordt rekening gehouden met de 
gevolgen van toegang voor het bedrijfsplan 
ten behoeve waarvan de netwerkexploitant 
de investeringen heeft gedaan en waartoe 
om toegang is verzocht, met name in recent 
aangelegde fysieke infrastructuur die 
gebruikt wordt om elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken.

Or. de
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Amendement 108
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een bindend besluit 
om het overeenkomstig lid 4 doorverwezen 
geschil te beslechten, met inbegrip van in 
voorkomend geval het bepalen van billijke 
eisen, voorwaarden en prijzen, en wel zo 
spoedig mogelijk of in ieder geval binnen 
vier maanden, zonder te tornen aan de 
mogelijkheid de zaak door te verwijzen 
naar een rechtbank. Bij elke prijs die het 
geschillenbeslechtingsorgaan vaststelt 
wordt rekening gehouden met de gevolgen 
van toegang voor het bedrijfsplan ten 
behoeve waarvan de netwerkexploitant de 
investeringen heeft gedaan en waartoe om 
toegang is verzocht, met name in recent 
aangelegde fysieke infrastructuur die 
gebruikt wordt om elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken.

5. Het in lid 4 bedoelde nationale 
geschillenbeslechtingsorgaan neemt met 
volledige inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel een bindend besluit 
om het overeenkomstig lid 4 doorverwezen 
geschil te beslechten, met inbegrip van in 
voorkomend geval het bepalen van billijke 
eisen, voorwaarden en prijzen, en wel zo 
spoedig mogelijk of in ieder geval binnen 
vier maanden, zonder te tornen aan de 
mogelijkheid de zaak door te verwijzen 
naar een rechtbank. Bij elke prijs die het 
geschillenbeslechtingsorgaan vaststelt 
wordt rekening gehouden met de gevolgen 
van toegang voor het bedrijfsplan ten 
behoeve waarvan de exploitant van een 
nutsbedrijf de investeringen heeft gedaan 
en waartoe om toegang is verzocht, met 
name in recent aangelegde fysieke 
infrastructuur die gebruikt wordt om 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatiediensten te 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat artikel 3 gericht is op het bieden van toegang tot de 
netwerkinfrastructuur voor nutsvoorzieningen. Toegang tot de infrastructuur voor 
telecommunicatie wordt reeds gereguleerd door de kaderrichtlijn inzake 
elektronischecommunicatienetwerken (Richtlijn 2009/140/EG).

Amendement 109
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer er taken uitgevoerd 
moeten worden die in verband staan met 
het gedeelde gebruik van de 
infrastructuur, dan kan dit enkel 
gebeuren door de netbeheerder of door 
een partij aan wie de netbeheerder de taak 
heeft uitbesteed

Or. nl

Amendement 110
Norbert Glante, Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Article 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De maatregelen in verband met het 
gezamenlijk gebruik van infrastructuur 
kunnen enkel door de desbetreffende 
netwerkexploitant of in opdracht daarvan 
ten uitvoer gelegd worden.

Or. de

Motivering

Enkel op die manier kan de netwerkexploitant de werking van zijn netwerk garanderen.

Amendement 111
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Artikel 3, leden 2 tot en met 5, is 
niet van toepassing op rioolpijpen die niet 
door mensen kunnen worden 
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geïnspecteerd.

Or. en

Amendement 112
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen in 
het geval van een gerechtigd verzoek via 
een centraal informatiepunt, welk verzoek 
gericht is op de ontwikkeling van betere
telecommunicatiediensten in de toekomst, 
het recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Or. en

Amendement 113
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
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minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten, op voorwaarde dat 
dit niet ten koste gaat van de zekerheid, 
integriteit en veiligheid van het netwerk:

Or. en

Motivering

Bij het verstrekken van informatie via een centraal informatiepunt dient rekening te worden 
gehouden met de zekerheid en veiligheid. Het woord ‘zekerheid’ moet worden toegevoegd.

Amendement 114
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen en 
een plan voor de aanleg van 
hogesnelheidscommunicatienetwerken op 
te stellen op verzoek via een centraal 
informatiepunt het recht op toegang tot de 
volgende minimuminformatie met 
betrekking tot de bestaande fysieke 
infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Or. ro

Amendement 115
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie, voor zover die 
beschikbaar is in digitaal formaat, met 
betrekking tot de bestaande fysieke 
infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Or. nl

Amendement 116
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt het 
recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek voor elke geografische regio, via 
een centraal informatiepunt het recht op 
toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Or. en

Amendement 117
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek via een centraal informatiepunt
het recht op toegang tot de volgende 
minimuminformatie met betrekking tot de 
bestaande fysieke infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Om overeenkomstig artikel 3 een verzoek 
om toegang tot fysieke infrastructuur in te 
dienen, heeft elke onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen op 
verzoek het recht op toegang tot de 
volgende minimuminformatie met 
betrekking tot de bestaande fysieke 
infrastructuur van andere 
netwerkexploitanten:

Or. en

Motivering

Een centraal informatiepunt zorgt voor onnodige kosten en bureaucratie en is tevens 
overbodig in het licht van bestaande systemen die op lokaal niveau reeds goed werken.

Amendement 118
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) omvang, aard en huidig gebruik van de 
infrastructuur;

b) aard en huidig gebruik van de 
infrastructuur;

Or. de

Motivering

Deze informatie is niet relevant voor de medegebruiker voor de aanleg van breedband en 
moet niet prijsgegeven worden.

Amendement 119
Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden.

De onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden en zal bijgevolg ook 
enkel toegang krijgen tot de gegevens van 
dat specifiek geografisch gebied.

Or. nl

Amendement 120
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 121
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderneming die om toegang verzoekt 
is verplicht geheimhouding te betrachten 
ten aanzien van alle op grond van deze 
verordening verkregen informatie.
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Or. ro

Amendement 122
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan alleen beperkt 
worden tot het centraal informatiepunt 
indien dit noodzakelijk wordt geacht met 
het oog op de veiligheid en integriteit van 
netwerken en de werking ervan alsmede 
om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan alleen beperkt 
worden tot het centraal informatiepunt 
indien dit noodzakelijk wordt geacht met 
het oog op de veiligheid en integriteit van 
netwerken en de werking ervan alsmede 
om het bedrijfsgeheim te beschermen. Om 
de nationale veiligheid en de veiligheid en 
integriteit van bepaalde elementen en/of 
gebieden van een netwerk te waarborgen, 
kunnen lidstaten besluiten om bepaalde 
gebieden vrij te stellen van de plicht om de 
minimuminformatie in elektronische 
vorm te publiceren. In dergelijke gevallen 
kan de toegang tot de minimuminformatie 
worden beperkt tot een bestudering ten 
kantore van de netwerkexploitant. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

Or. en

Motivering

Omwille van groot economisch en/of maatschappelijk belang kan een lidstaat bepaalde delen 
van de fysieke infrastructuur van een netwerk aanmerken als kritieke infrastructuur. Uit het 
belang dat aan deze infrastructuren wordt toegekend, vloeit ook hun relatieve 
aantrekkelijkheid voor terroristische aanslagen of sabotage voort. Door de mogelijkheid te 
bieden dat deze kritieke onderdelen van een netwerk worden vrijgesteld van de verplichting 
om toegang te verlenen tot minimuminformatie in elektronische vorm, en door deze 
verplichting te beperken tot een bestudering van de minimuminformatie ten kantore van de 
netwerkexploitant, kan het risico van ongewenste verspreiding van het document wezenlijk 



AM\1005010NL.doc 69/109 PE519.832v01-00

NL

worden teruggebracht.

Amendement 123
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan alleen beperkt 
worden tot het centraal informatiepunt 
indien dit noodzakelijk wordt geacht met 
het oog op de veiligheid en integriteit van 
netwerken en de werking ervan alsmede 
om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt in elektronische 
vorm en onder evenredige, niet-
discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend, waarbij de 
vertrouwelijkheid en een strikt tot het 
middels deze communicatie beoogde 
doeleinde beperkt gebruik van de 
informatie gegarandeerd worden. De 
betrokken netwerkexploitant wordt van 
deze communicatie op de hoogte 
gehouden.

Or. fr

Motivering

Het opzoeken van gegevens voor het gebied in kwestie vergt het nodige computerwerk. Dit 
moet bijgevolg niet "onverwijld" gebeuren.

Amendement 124
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan alleen beperkt 

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan beperkt worden 
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worden tot het centraal informatiepunt 
indien dit noodzakelijk wordt geacht met 
het oog op de veiligheid en integriteit van 
netwerken en de werking ervan alsmede 
om het bedrijfsgeheim te beschermen.

tot het centraal informatiepunt indien dit 
noodzakelijk wordt geacht met het oog op 
de veiligheid en integriteit van netwerken 
en de werking ervan alsmede om het 
bedrijfsgeheim te beschermen, en indien 
dit noodzakelijk wordt geacht met het oog 
op de bescherming van fundamentele 
publieke en individuele belangen 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 125
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend. Toegang tot 
minimuminformatie kan alleen beperkt 
worden tot het centraal informatiepunt 
indien dit noodzakelijk wordt geacht met 
het oog op de veiligheid en integriteit van 
netwerken en de werking ervan alsmede 
om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Toegang tot minimuminformatie voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en volledig 
transparante voorwaarden verleend. 
Toegang tot minimuminformatie kan alleen 
beperkt worden tot het centraal 
informatiepunt indien dit noodzakelijk 
wordt geacht met het oog op de veiligheid 
en integriteit van netwerken en de werking 
ervan alsmede om het bedrijfsgeheim te 
beschermen.

Or. en

Amendement 126
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het centrale informatiepunt dient ervoor te 
zorgen dat toegang tot minimuminformatie 
overeenkomstig dit lid beschikbaar is vóór 
uiterlijk [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum in te voegen: datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
+12 maanden].

Het centrale informatiepunt dient ervoor te 
zorgen dat toegang tot minimuminformatie 
overeenkomstig dit lid beschikbaar is vóór 
uiterlijk [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum in te voegen: datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
+12 maanden]. De terbeschikkingstelling 
en wijziging van informatie, alsook van 
nieuwe minimuminformatie, vinden 
plaats onder bepaalde voorwaarden die de 
vertrouwelijkheid en het strikt tot het 
middels deze communicatie beoogde 
doeleinde beperkte gebruik ervan 
garanderen.

Or. fr

Motivering

Teneinde de kwaliteit van de voor het gebied in kwestie beschikbare gegevens over de duur te 
verzekeren, moet een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden ondertekend zodat er geen 
verkeerde of verouderde gegevens over de duur de ronde doen.

Amendement 127
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bestaande infrastructuur in 
technisch opzicht niet geschikt wordt 
geacht om elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
aan te leggen, mogen de lidstaten voorzien 
in een vrijstelling van de verplichtingen 
zoals uiteengezet in lid 1. Een dergelijke 
maatregel dient te worden gemeld bij de 
Commissie en dient goed onderbouwd te 
zijn, waarbij alle belanghebbende partijen 
gelegenheid krijgen hun commentaar te 
geven op de ontwerpmaatregel.
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Or. en

Amendement 128
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke overheidsinstantie die op grond van 
haar taken in het bezit is van de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over de 
fysieke infrastructuur van een 
netwerkexploitant in elektronisch formaat, 
stelt deze via elektronische weg ter 
beschikking van het centraal 
informatiepunt vóór [Publicatiebureau: 
gelieve de exacte datum in te voegen: 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening + 6 maanden]. De 
overheidsinstantie stelt eventuele 
wijzigingen van deze informatie en nieuwe 
in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk één 
maand na ontvangst ter beschikking van 
het centraal informatiepunt.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, 
lid 3, van deze verordening stelt elke 
overheidsinstantie die op grond van haar 
taken in het bezit is van de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over de 
fysieke infrastructuur van een 
netwerkexploitant in elektronisch formaat, 
deze via elektronische weg ter beschikking 
van het centraal informatiepunt vóór 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
in te voegen: datum van inwerkingtreding 
van deze verordening + 6 maanden]. De 
overheidsinstantie stelt eventuele 
wijzigingen van deze informatie en nieuwe 
in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk één 
maand na ontvangst ter beschikking van 
het centraal informatiepunt. De 
terbeschikkingstelling en wijziging van 
informatie, alsook van nieuwe 
minimuminformatie, vinden plaats onder 
bepaalde voorwaarden die de 
vertrouwelijkheid en het strikt tot het 
middels deze communicatie beoogde 
doeleinde beperkte gebruik ervan 
garanderen. De betrokken 
netwerkexploitant wordt van deze 
communicatie op de hoogte gehouden.

Or. fr

Motivering

In bepaalde gevallen vervult de overheidsinstantie zelf de rol van centraal informatiepunt, 
zodat de in artikel 4, lid 2, bedoelde stap niet langer van toepassing is. Teneinde de kwaliteit 
van de voor het gebied in kwestie beschikbare gegevens over de duur te verzekeren, moet er 
bij elke overbrenging en wijziging van informatie een vertrouwelijkheidsovereenkomst 
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worden ondertekend zodat er geen verkeerde of verouderde gegevens over de duur de ronde 
doen.

Amendement 129
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke overheidsinstantie die op grond van 
haar taken in het bezit is van de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over de 
fysieke infrastructuur van een 
netwerkexploitant in elektronisch formaat, 
stelt deze via elektronische weg ter 
beschikking van het centraal 
informatiepunt vóór [Publicatiebureau: 
gelieve de exacte datum in te voegen: 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening + 6 maanden]. De 
overheidsinstantie stelt eventuele 
wijzigingen van deze informatie en nieuwe 
in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk één 
maand na ontvangst ter beschikking van 
het centraal informatiepunt.

2. Elke overheidsinstantie die op grond van 
haar taken in het bezit is van de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over de 
fysieke infrastructuur van een 
netwerkexploitant in elektronisch formaat,
stelt deze via elektronische weg ter 
beschikking van het centraal 
informatiepunt vóór [Publicatiebureau: 
gelieve de exacte datum in te voegen: 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening + 6 maanden]. De 
overheidsinstantie maakt eventuele 
wijzigingen van deze informatie en nieuwe 
in lid 1 bedoelde informatie uiterlijk één 
maand na ontvangst beschikbaar.

Or. en

Motivering

Een centraal informatiepunt zorgt voor onnodige kosten en bureaucratie en is tevens 
overbodig in het licht van bestaande systemen die op lokaal niveau reeds goed werken.

Amendement 130
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 1 bedoelde 3. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
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minimuminformatie niet overeenkomstig 
lid 2 in het bezit is van overheidsinstanties, 
stellen netwerkexploitanten de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over hun 
fysieke infrastructuur op specifiek verzoek 
van het centraal informatiepunt uiterlijk 
één maand na ontvangst van het verzoek in 
elektronisch formaat beschikbaar. De 
netwerkexploitant brengt het centraal 
informatiepunt op de hoogte van elke 
wijziging van de minimuminformatie 
uiterlijk één maand na de feitelijke 
wijziging van het fysieke netwerk die 
hierdoor ook een wijziging inhoudt van de 
minimuminformatie.

minimuminformatie niet overeenkomstig 
lid 2 in het bezit is van overheidsinstanties, 
stellen netwerkexploitanten de in lid 1 
bedoelde minimuminformatie over hun 
fysieke infrastructuur op specifiek 
schriftelijk verzoek van het centraal 
informatiepunt, aangaande een gebied in 
kwestie waar de eventuele aanleg van een 
hogesnelheidsnetwerk door een 
onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen zal plaatsvinden, uiterlijk één 
maand na ontvangst van het verzoek in 
elektronisch formaat beschikbaar. De 
netwerkexploitant brengt het centraal 
informatiepunt op de hoogte van elke 
wijziging van de minimuminformatie 
uiterlijk één jaar na de feitelijke wijziging 
van het fysieke netwerk die hierdoor ook 
een wijziging inhoudt van de 
minimuminformatie. De voorwaarden voor 
de terbeschikkingstelling of wijziging van 
de informatie garanderen dat de 
netwerkexploitant de aan die 
verrichtingen verbonden kosten niet moet 
dragen.

Or. fr

Motivering

Afhankelijk van de omvang van de netwerkexploitant kan de hoeveelheid informatie – indien 
deze niet beperkt is tot een enkel gebied waar mogelijk een hogesnelheidsnetwerk wordt 
aangelegd – aanzienlijk zijn en kunnen het opzoeken en vormgeven ervan onevenredige 
kosten meebrengen. Het opzoeken en vormgeven van gegevens voor het gebied in kwestie 
vergt het nodige computerwerk. Dit moet bijgevolg niet "uiterlijk één maand na [...]"
gebeuren. De termijn van een jaar is realistischer.

Amendement 131
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Behoudens beperkingen in het licht 
van de fysieke veiligheid van de 
netwerken of bedrijfs- en zakengeheimen, 
mag het centrale informatiepunt 
individuele personen op verzoek of via de 
website toegang bieden tot de 
minimuminformatie voor een specifiek 
gebied. Hoewel het centrale 
informatiepunt mag bepalen of er voor de 
toegang administratiekosten aan 
individuele personen in rekening worden 
gebracht, is de informatie altijd gratis 
beschikbaar voor een eigenaar van een 
privaat eigendom of land met betrekking 
tot de gevraagde locatie of een eigenaar 
van een eigendom dat grenst aan het 
specifieke gebied.

Or. en

Motivering

Informatie over de locatie van netwerken heeft een rechtstreeks effect op de waarde van het 
eigendom. De huizenprijzen of de keuze om nieuwe huizen te bouwen kunnen worden 
beïnvloed door een eenvoudige toegang tot hogesnelheidsnetwerken en de vraag of deze zich 
op of bij een privaat eigendom bevinden. Op basis van dergelijke informatie kan ook worden 
voorkomen dat kabels bij graafwerkzaamheden per ongeluk worden doorgesneden. Daarom 
moet deze informatie, in ieder geval in beperkte vorm, beschikbaar zijn voor landeigenaren.

Amendement 132
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten op specifiek 
schriftelijk verzoek van een onderneming 
die gemachtigd is elektronische 

4. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten op specifiek 
schriftelijk verzoek van een onderneming 
die gemachtigd is elektronische 
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communicatienetwerken te verschaffen 
toegang tot dergelijke informatie. De 
onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
moet binnen één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden verleend, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd, zonder afbreuk te doen aan de 
in lid 1 vermelde beperkingen.

communicatienetwerken te verschaffen 
toegang tot dergelijke informatie. De 
onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
moet binnen één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden verleend, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd, zonder afbreuk te doen aan de 
in lid 1 vermelde beperkingen. De 
voorwaarden voor de 
terbeschikkingstelling van de informatie 
garanderen dat de netwerkexploitant de 
aan die verrichting verbonden kosten niet 
moet dragen.

Or. fr

Amendement 133
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten op specifiek 
schriftelijk verzoek van een onderneming 
die gemachtigd is elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen 
toegang tot dergelijke informatie. De 
onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
moet binnen één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden verleend, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 

4. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten toegang tot deze 
informatie op specifiek schriftelijk en door 
de officiële regulator van de lidstaat 
goedgekeurd, verzoek van een 
onderneming die gemachtigd is 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen toegang tot dergelijke 
informatie. De onderneming die om 
toegang verzoekt, draagt alle kosten van 
de aanvraag en specificeert het gebied in 
kwestie waar de aanleg van elementen van 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
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gehanteerd, zonder afbreuk te doen aan de 
in lid 1 vermelde beperkingen.

moet binnen één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden verleend, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd, zonder afbreuk te doen aan de 
in lid 1 vermelde beperkingen.

Or. nl

Amendement 134
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten op specifiek 
schriftelijk verzoek van een onderneming 
die gemachtigd is elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen 
toegang tot dergelijke informatie. De 
onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
moet binnen één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden verleend, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd, zonder afbreuk te doen aan de 
in lid 1 vermelde beperkingen.

(4) Wanneer de in lid 1 bedoelde 
minimuminformatie niet beschikbaar is via 
het centrale informatiepunt, verstrekken de 
netwerkexploitanten op specifiek 
schriftelijk verzoek van een onderneming 
die gemachtigd is elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen 
toegang tot dergelijke informatie. De 
onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Toegang tot informatie 
moet binnen zes maanden na het 
schriftelijk ingediende verzoek worden 
verleend, waarbij evenredige, niet-
discriminerende en transparante 
voorwaarden worden gehanteerd, zonder 
afbreuk te doen aan de in lid 1 vermelde 
beperkingen.

Or. de

Amendement 135
Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
een onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen, moeten netwerkexploitanten 
ingaan op redelijke verzoeken tot 
inspecties ter plaatse van specifieke 
elementen van hun fysieke infrastructuur. 
In het verzoek moeten de elementen van 
het desbetreffende netwerk gespecificeerd 
worden met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 
Inspecties ter plaatse van de 
gespecificeerde netwerkelementen moeten 
uiterlijk één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden toegestaan, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd en geen afbreuk wordt gedaan 
aan de in lid 1 vermelde beperkingen.

5. Op specifiek, schriftelijk en door de 
officiële regulator van de lidstaat 
goedgekeurd, verzoek van een 
onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen, moeten netwerkexploitanten 
ingaan op redelijke verzoeken tot 
inspecties ter plaatse van specifieke 
elementen van hun fysieke infrastructuur. 
In het verzoek moeten de elementen van 
het desbetreffende netwerk gespecificeerd 
worden met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. De 
aanvrager zal instaan voor al de kosten 
gerelateerd aan de aanvraag. Inspecties 
ter plaatse van de gespecificeerde 
netwerkelementen moeten uiterlijk één 
maand na het schriftelijk ingediende 
verzoek worden toegestaan, waarbij 
evenredige, niet-discriminerende en 
transparante voorwaarden worden 
gehanteerd en geen afbreuk wordt gedaan 
aan de in lid 1 vermelde beperkingen.

Or. nl

Amendement 136
Norbert Glante, Peter Simon

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
een onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen, moeten netwerkexploitanten 
ingaan op redelijke verzoeken tot 
inspecties ter plaatse van specifieke 

(5) Op specifiek, schriftelijk verzoek van 
een onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen, moeten netwerkexploitanten 
ingaan op redelijke verzoeken tot 
inspecties ter plaatse van specifieke 
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elementen van hun fysieke infrastructuur. 
In het verzoek moeten de elementen van 
het desbetreffende netwerk gespecificeerd 
worden met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 
Inspecties ter plaatse van de 
gespecificeerde netwerkelementen moeten 
uiterlijk één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden toegestaan, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd en geen afbreuk wordt gedaan 
aan de in lid 1 vermelde beperkingen.

elementen van hun fysieke infrastructuur. 
In het verzoek moeten de elementen van 
het desbetreffende netwerk gespecificeerd 
worden met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 
Inspecties ter plaatse van de 
gespecificeerde netwerkelementen moeten 
uiterlijk één maand na het schriftelijk 
ingediende verzoek worden toegestaan, 
waarbij evenredige, niet-discriminerende 
en transparante voorwaarden worden 
gehanteerd en geen afbreuk wordt gedaan 
aan de in lid 1 vermelde beperkingen. De 
aanvrager draagt alle kosten voor het 
organiseren en uitvoeren van de inspectie 
ter plaatse.

Or. de

Motivering

De kosten voor infrastructuurinspecties kunnen hoog oplopen. Deze kosten moeten niet voor 
rekening van de netwerkhouder komen.

Amendement 137
Werner Langen, Herbert Reul, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Op specifiek schriftelijk ingediend 
verzoek van een onderneming die 
gemachtigd is elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen, 
stellen netwerkexploitanten de volgende 
minimuminformatie beschikbaar over 
lopende of geplande civiele werken met 
betrekking tot hun fysieke infrastructuur 
waarvoor een vergunning is verleend, 
waarvoor een vergunningsprocedure loopt 
of waarvoor binnen de komende zes 
maanden een eerste aanvraag voor een 
vergunning bij de bevoegde 

Schrappen
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vergunningsautoriteiten zal worden 
ingediend.
a) de locatie en het type werkzaamheden;
b) de hierbij betrokken netwerkelementen;
c) de geraamde datum voor de aanvang 
van de werkzaamheden en de duur;
d) een contactpunt.
In zijn verzoek specificeert de 
onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Netwerkexploitanten 
verlenen uiterlijk twee weken na 
ontvangst van het schriftelijke verzoek de 
gevraagde informatie, waarbij evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden worden gehanteerd, zonder 
afbreuk te doen aan de in lid 1 vermelde 
beperkingen.

Or. de

Motivering

De vergunningsprocedure is reeds uitvoerig door de lidstaten gereguleerd.

Amendement 138
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op specifiek schriftelijk ingediend verzoek 
van een onderneming die gemachtigd is 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen, stellen netwerkexploitanten de 
volgende minimuminformatie beschikbaar 
over lopende of geplande civiele werken 
met betrekking tot hun fysieke 
infrastructuur waarvoor een vergunning is 

Elke onderneming die gemachtigd is 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen en een plan voor de aanleg 
van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken op 
te stellen, kan middels een schriftelijk 
verzoek en een dergelijk plan
netwerkexploitanten verzoeken de 
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verleend, waarvoor een 
vergunningsprocedure loopt of waarvoor 
binnen de komende zes maanden een eerste 
aanvraag voor een vergunning bij de 
bevoegde vergunningsautoriteiten zal 
worden ingediend.

volgende minimuminformatie beschikbaar 
te stellen over lopende of geplande civiele 
werken met betrekking tot hun fysieke 
infrastructuur waarvoor een vergunning is 
verleend, waarvoor een 
vergunningsprocedure loopt of waarvoor 
binnen de komende zes maanden een eerste 
aanvraag voor een vergunning bij de 
bevoegde vergunningsautoriteiten zal 
worden ingediend.

Or. ro

Amendement 139
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In zijn verzoek specificeert de 
onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Netwerkexploitanten 
verlenen uiterlijk twee weken na ontvangst 
van het schriftelijke verzoek de gevraagde 
informatie, waarbij evenredige, niet-
discriminerende en transparante 
voorwaarden worden gehanteerd, zonder 
afbreuk te doen aan de in lid 1 vermelde 
beperkingen.

In haar verzoek specificeert de 
onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen het gebied in kwestie waar de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden. Netwerkexploitanten 
verlenen uiterlijk één maand na ontvangst 
van het schriftelijke verzoek de gevraagde 
informatie, waarbij evenredige, niet-
discriminerende en transparante 
voorwaarden worden gehanteerd, zonder 
afbreuk te doen aan de in lid 1 vermelde 
beperkingen. De onderneming die 
gemachtigd is om elektronische 
communicatienetwerken te verschaffen, 
stelt de netwerkexploitant onverwijld, en 
in ieder geval uiterlijk zes weken na 
ontvangst van de gevraagde informatie, in 
kennis van haar wens om in het gebied in 
kwestie een elektronisch 
hogesnelheidscommunicatienetwerk aan 
te leggen.
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Or. fr

Motivering

Het opzoeken en vormgeven van gegevens voor het gebied in kwestie vergt het nodige 
computerwerk. De termijn van een maand is evenredig aan het nagestreefde doel, omdat het 
de onderneming in staat stelt het eigen belang bij de eventuele aanleg van een elektronisch 
communicatienetwerk in aanmerking te nemen zonder echter het belang van de 
netwerkexploitant, die zelf gehouden is aan bepaalde verplichtingen met betrekking tot de 
uitvoering van de werken, uit het oog te verliezen.

Amendement 140
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De lidstaten kunnen bestaande fysieke 
infrastructuur die technisch niet geschikt is 
voor de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
vrijstelling verlenen van de in de leden 1 
tot en met 5 vermelde verplichtingen. 
Dergelijke maatregelen moeten in dat geval 
met redenen worden omkleed. De 
belanghebbende partijen moeten in de 
gelegenheid worden gesteld binnen een 
redelijke periode opmerkingen te maken 
over de ontwerpmaatregelen. Eventuele 
maatregelen moeten aan de Commissie 
worden meegedeeld.

10. Wanneer de informatie betrekking 
heeft op kritieke nationale infrastructuur 
en de beschikbaarheid van die informatie 
de kwetsbaarheden zou blootleggen, of 
wanneer fysieke infrastructuur technisch 
niet geschikt is voor de aanleg van 
elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
kunnen de lidstaten vrijstelling verlenen 
van de in de leden 1 tot en met 6 vermelde 
verplichtingen. Dergelijke maatregelen 
moeten in dat geval met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

Or. en

Motivering

Grotere toegang tot informatie over kabellocaties zou bijvoorbeeld nadelig kunnen zijn voor 
de lopende werkzaamheden voor de bestrijding van koperdiefstal.
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Amendement 141
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. In alle gevallen die worden 
genoemd in de leden 1 tot en met 6, dient 
de om toegang tot informatie verzoekende 
onderneming het aantal personen dat 
toegang heeft tot deze gegevens te 
beperken, de vertrouwelijkheid van de 
gegevens te waarborgen en deze niet 
openbaar te maken aan derden.

Or. en

Motivering

Het verstrekken van gegevens over kritieke infrastructuur, zoals elektriciteitsnetwerken, dient 
onderworpen te zijn aan strikte controle. De informatie die wordt verstrekt aan een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk, dient vertrouwelijk te zijn en niet openbaar te 
worden gemaakt aan derden, en dient uitsluitend te worden gebruikt om civiele werken beter 
te plannen en te coördineren.

Amendement 142
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
met ondernemingen die gemachtigd zijn 
elektronische netwerken te verschaffen te 
onderhandelen over overeenkomsten met 
betrekking tot de coördinatie van civiele 
werken met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
met ondernemingen die gemachtigd zijn 
elektronische netwerken te verschaffen te 
onderhandelen over overeenkomsten met 
betrekking tot de coördinatie van civiele 
werken met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 
Deze overeenkomsten vermelden 
uitdrukkelijk de voorwaarden waaronder 
de meerkosten worden gedragen door de 
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ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen.

Or. fr

Motivering

Net zoals de technische en juridische voorwaarden maken de financiële voorwaarden deel uit 
van de overeenkomsten aangaande de coördinatie van civiele werken.

Amendement 143
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
met ondernemingen die gemachtigd zijn 
elektronische netwerken te verschaffen te 
onderhandelen over overeenkomsten met 
betrekking tot de coördinatie van civiele 
werken met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken.

1. Elke netwerkexploitant heeft het recht 
met ondernemingen die gemachtigd zijn 
elektronische netwerken te verschaffen te 
onderhandelen over overeenkomsten met 
betrekking tot de coördinatie van civiele 
werken met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
alsmede de ontwikkeling van eigen 
netwerken.

Or. en

Motivering

De tekst moet meer gericht zijn op wederkerigheid, ook al is het doel van de verordening om 
de aanleg van breedbandnetwerken te versnellen. Netwerkexploitanten dienen derhalve ook 
de mogelijkheid te krijgen om voordeel te halen uit civiele werken die gepland zijn door 
ondernemingen die elektronische netwerken verschaffen.

Amendement 144
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondernemingen die geheel of 
gedeeltelijk met overheidsgeld 
gefinancierde civiele werken uitvoeren, 
gaan in op elk redelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken om 
een coördinatie-overeenkomst inzake 
civiele werken, onder transparante en niet-
discriminerende voorwaarden, mits dit 
geen aanvullende kosten met zich 
meebrengt voor de oorspronkelijk geplande 
civiele werken en het verzoek om 
coördinatie zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval ten minste één maand voordat het 
eindproject wordt ingediend bij de 
bevoegde vergunningsautoriteiten.

2. Ondernemingen die geheel of 
gedeeltelijk met overheidsgeld 
gefinancierde civiele werken uitvoeren, 
gaan in op elk redelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken om 
een coördinatie-overeenkomst inzake 
civiele werken, onder transparante en niet-
discriminerende voorwaarden, mits dit 
geen aanvullende kosten met zich 
meebrengt voor de oorspronkelijk geplande 
civiele werken en het verzoek om 
coördinatie zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval ten minste één maand voordat het 
eindproject wordt ingediend bij de 
bevoegde vergunningsautoriteiten. De 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen zullen op afdoende wijze de 
kosten van de werkzaamheden mee 
dragen. Indien er bijkomende kosten 
ontstaan, zullen die ook gedragen worden 
door de onderneming die het verzoek 
heeft ingediend.

Or. nl

Amendement 145
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ondernemingen die geheel of 
gedeeltelijk met overheidsgeld 
gefinancierde civiele werken uitvoeren, 
gaan in op elk redelijk verzoek van 
ondernemingen die gemachtigd zijn om 

2. Ondernemingen die geheel of 
gedeeltelijk met overheidsgeld 
gefinancierde civiele werken uitvoeren, 
zorgen voor de coördinatie van de 
nutsbedrijven, met inbegrip van 
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elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken om 
een coördinatieovereenkomst inzake 
civiele werken, onder transparante en niet-
discriminerende voorwaarden, mits dit 
geen aanvullende kosten met zich 
meebrengt voor de oorspronkelijk 
geplande civiele werken en het verzoek om 
coördinatie zo spoedig mogelijk en in 
ieder geval ten minste één maand voordat 
het eindproject wordt ingediend bij de 
bevoegde vergunningsautoriteiten.

ondernemingen die gemachtigd zijn om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen. Elke 
coördinatieovereenkomst dient te zijn 
gebaseerd op transparante en niet-
discriminerende voorwaarden en dient
geen aanvullende kosten met zich mee te 
brengen voor de oorspronkelijk geplande 
civiele werken.

Or. en

Amendement 146
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ondernemingen die civiele werken 
verrichten en ondernemingen die 
gemachtigd zijn elektronische netwerken 
te verschaffen, dienen alles in het werk te 
stellen om civiele werken goed af te 
stemmen op die van exploitanten van 
energiedistributiesystemen teneinde de 
vereiste werkzaamheden tot een minimum 
te beperken en tegelijkertijd ICT- en 
energie-infrastructuur te installeren, te 
onderhouden en te verbeteren.

Or. en

Amendement 147
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke onderneming die gemachtigd is tot 
het verschaffen van elektronische 
communicatienetwerken heeft op verzoek 
via een centraal informatiepunt recht op 
elektronische toegang tot alle informatie 
met betrekking tot de voorwaarden en 
procedures die van toepassing zijn op het 
verlenen van vergunningen voor civiele 
werken die nodig zijn voor de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
met inbegrip van eventuele vrijstellingen 
die van toepassing zijn op zulke elementen 
wat betreft sommige of alle op grond van 
de nationale wetgeving vereiste 
vergunningen.

1. Elke onderneming die gemachtigd is tot 
het verschaffen van elektronische 
communicatienetwerken heeft recht op 
toegang tot alle informatie met betrekking 
tot de voorwaarden en procedures die van 
toepassing zijn op het verlenen van 
vergunningen voor civiele werken die 
nodig zijn voor de aanleg van elementen 
van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken, 
met inbegrip van eventuele vrijstellingen 
die van toepassing zijn op zulke elementen 
wat betreft sommige of alle op grond van 
de nationale wetgeving vereiste 
vergunningen.

Or. en

Motivering

Een centraal informatiepunt zorgt voor onnodige kosten en bureaucratie en is tevens 
overbodig in het licht van bestaande systemen die op lokaal niveau reeds goed werken.

Amendement 148
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen heeft het recht via het centrale
informatiepunt elektronisch een aanvraag
in te dienen voor een vergunning die 
vereist is voor civiele werken die nodig 
zijn met het oog op de aanleg van 
elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 

2. Elke onderneming die gemachtigd is om 
elektronische communicatienetwerken te 
verschaffen heeft het recht een aanvraag 
bij een informatiepunt in te dienen voor 
een vergunning die vereist is voor civiele 
werken die nodig zijn met het oog op de 
aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. 
Een informatiepunt dat door een lidstaat 
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Het centrale informatiepunt 
vergemakkelijkt en coördineert de 
procedure voor het verlenen van 
vergunningen. Het stuurt de aanvragen 
door naar de bevoegde autoriteiten die 
betrokken zijn bij het verlenen van de 
vergunningen voor de civiele werken in 
kwestie en houdt toezicht op de 
inachtneming van de termijnen die 
overeenkomstig lid 3 van toepassing zijn.

of lokale autoriteit is aangewezen, 
vergemakkelijkt en coördineert de 
procedure voor het verlenen van 
vergunningen. Het stuurt de aanvragen 
door naar de bevoegde autoriteiten die 
betrokken zijn bij het verlenen van de 
vergunningen voor de civiele werken in 
kwestie en houdt toezicht op de 
inachtneming van de termijnen die 
overeenkomstig lid 3 van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Een nationaal orgaan voor het afhandelen van aanvragen voor straatwerkzaamheden en 
vergunningen en planningsaanvragen zou een letterlijk kopie zijn van tal van bestaande 
systemen in lidstaten die binnen de lokale en regionale overheden reeds goed werken.

Amendement 149
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren vergunningen uiterlijk zes 
maanden na ontvangst van de aanvraag, 
zonder afbreuk te doen aan andere 
specifieke termijnen of verplichtingen die 
zijn vastgesteld voor het goede verloop van 
de procedure die van toepassing is op de 
vergunningsprocedure overeenkomstig de 
nationale of EU-wetgeving. Elke weigering 
dient met redenen te worden omkleed op 
basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria.

3. De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren vergunningen uiterlijk zes 
maanden na ontvangst van de aanvraag, op 
voorwaarde dat alle belanghebbende 
partijen zijn gehoord en de wettelijke 
zekerheid kan worden gewaarborgd, 
zonder afbreuk te doen aan andere 
specifieke termijnen of verplichtingen die 
zijn vastgesteld voor het goede verloop van 
de procedure die van toepassing is op de 
vergunningsprocedure overeenkomstig de 
nationale of EU-wetgeving. Elke weigering 
dient met redenen te worden omkleed op 
basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria.

Or. en
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Amendement 150
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze
verordening in te vullen, worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk. 
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

1. Er wordt op basis van de 
kosteneffectiviteit beoordeeld of alle recent 
opgetrokken gebouwen op de locatie van 
de eindgebruiker, met inbegrip van 
elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen], worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk.
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

Or. en

Motivering

De markt functioneert reeds op dit vlak. Een verplichting om nieuwe gebouwen en gebouwen 
die een renovatie ondergaan uit te rusten met de nieuwste generatie netwerken zal in deze 
economisch moeilijke tijden forse extra kosten met zich meebrengen voor de bouwsector en 
verdere investeringen ontmoedigen.

Amendement 151
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
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locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen, worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk. 
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend zes 
maanden na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen], worden 
uitgerust met een op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur tot de eindaansluitingspunten 
van het netwerk. Dezelfde verplichting 
geldt in geval van belangrijke 
renovatiewerken waarvoor aanvragen voor 
een bouwvergunning zijn ingediend zes 
maanden na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

Or. en

Motivering

Wanneer er nieuwe verplichtingen worden opgelegd aan ontwikkelaars, heeft dit altijd directe 
gevolgen voor de technische plannen. Gelet op het feit dat de documentatie, met inbegrip van 
de technische plannen, voorafgaand aan de formele aanvraag voor de bouwvergunning moet 
worden ingediend, kan dit leiden tot problemen bij de tenuitvoerlegging van het voorstel. Een 
overgangsperiode van zes maanden zorgt ervoor dat er rekening wordt gehouden met deze 
bepalingen bij de planning van toekomstige projecten en er is tijd om wijzigingen aan te 
brengen in projecten die zich reeds in de laatste fase vóór het aanvragen van de vergunning 
bevinden.

Amendement 152
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
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verordening in te vullen, worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk. 
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

verordening in te vullen], worden uitgerust 
met een technologisch neutrale, op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur tot de eindaansluitingspunten 
van het netwerk. Dezelfde verplichting 
geldt in geval van belangrijke 
renovatiewerken waarvoor aanvragen voor 
een bouwvergunning zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen].

Or. en

Amendement 153
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen, worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk. 
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

1. Alle recent opgetrokken gebouwen op de 
locatie van de eindgebruiker, met inbegrip 
van elementen in gezamenlijk eigendom, 
waarvoor aanvragen voor 
bouwvergunningen zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen], kunnen worden 
uitgerust met een op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur tot de eindaansluitingspunten 
van het netwerk. Dezelfde mogelijkheid
geldt in geval van belangrijke 
renovatiewerken waarvoor aanvragen voor 
een bouwvergunning zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen].

Or. en
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Amendement 154
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen], met inbegrip van
sociale woningen, worden in of buiten het 
gebouw uitgerust met een concentratiepunt 
dat toegankelijk is voor exploitanten van 
elektronische communicatienetwerken, 
waarbij het netwerk kan worden 
aangesloten op de op hoge snelheden 
voorbereide inpandige infrastructuur. 
Dezelfde verplichting geldt in geval van 
belangrijke renovatiewerken voor 
meergezinswoningen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen]. Deze 
verplichting geldt ook voor alle nieuw 
gebouwde gebouwen van publieke 
instellingen die aanzienlijke 
gegevensverzamelingen huisvesten, zoals 
bibliotheken, archieven, culturele 
instellingen of 
hogeronderwijsinstellingen.

Or. en

Amendement 155
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

2. Er wordt op basis van de 
kosteneffectiviteit beoordeeld of alle recent 
opgetrokken meergezinsgebouwen 
waarvoor aanvragen voor een 
bouwvergunning zijn ingediend na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] in of buiten het 
gebouw uitgerust worden met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

Or. en

Motivering

De markt functioneert reeds op dit vlak. Een verplichting om nieuwe gebouwen en gebouwen 
die een renovatie ondergaan, uit te rusten met de nieuwste generatie netwerken zal in deze 
economisch moeilijke tijden forse extra kosten met zich meebrengen voor de bouwsector en 
verdere investeringen ontmoedigen.

Amendement 156
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
zes maanden na [Publicatiebureau: gelieve 
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datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van
deze verordening in te vullen].

de exacte datum van de inwerkingtreding 
van deze verordening in te vullen] worden 
in of buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend zes maanden na 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen].

Or. en

Amendement 157
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met 
technologisch neutrale een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
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deze verordening in te vullen]. deze verordening in te vullen].

Or. en

Amendement 158
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] kunnen in of 
buiten het gebouw worden uitgerust met 
een concentratiepunt dat toegankelijk is 
voor exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

Or. en

Amendement 159
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt dat toegankelijk is voor 
exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken, waarbij het 
netwerk kan worden aangesloten op de op 
hoge snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

2. Alle recent opgetrokken 
meergezinsgebouwen waarvoor aanvragen 
voor een bouwvergunning zijn ingediend 
na [Publicatiebureau: gelieve de exacte 
datum van de inwerkingtreding van deze 
verordening in te vullen] worden in of 
buiten het gebouw uitgerust met een 
concentratiepunt, waarbij het netwerk kan 
worden aangesloten op de op hoge 
snelheden afgestemde inpandige 
infrastructuur. Dezelfde verplichting geldt 
in geval van belangrijke renovatiewerken 
voor meergezinswoningen waarvoor 
aanvragen voor een bouwvergunning zijn 
ingediend na [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum van de inwerkingtreding van 
deze verordening in te vullen].

Or. sv

Motivering

Het is onduidelijk wat "dat toegankelijk is voor exploitanten van elektronische 
communicatienetwerken" wil zeggen. Dit zou kunnen worden uitgelegd als een onevenredige 
beperking van het eigendomsrecht.

Amendement 160
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
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maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld. Lidstaten 
kunnen ook voorzien in vrijstellingen van 
lid 2 met betrekking tot toegangslijnen 
naar eindgebruikers in eigendommen 
waar bedrijfsmodellen met open 
netwerken worden gebruikt.

Or. en

Amendement 161
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld. 
Vrijstelling van lid 2 kan ook worden 
verleend voor de toegang tot eindklanten 
in onroerend goed waarop 
bedrijfsmodellen met open netwerken 
worden toegepast.

Or. sv
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Motivering

Het is belangrijk dat eigenaren van onroerend goed ook in de toekomst de mogelijkheid 
behouden om het bedrijfsmodel met open breedbandnetwerken en dienstenconcurrentie toe te 
passen, dat op veel plaatsen steeds gangbaarder en succesvoller is. Het model heeft op veel 
plaatsen bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van breedband tegen in 
internationaal opzicht lage kosten voor de eindconsument. Het model omvat doelmatige 
concurrentie binnen een en dezelfde breedbandinfrastructuur. Het is ook milieuvriendelijker 
en energiezuiniger dan vele andere oplossingen.

Amendement 162
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld. De 
lidstaten kunnen vrijstelling van lid 2 
verlenen voor de toegang tot 
eindgebruikers in onroerend goed waar 
open netwerken worden gebruikt.

Or. sv

Amendement 163
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen. 
Eventuele maatregelen moeten aan de 
Commissie worden meegedeeld.

3. De lidstaten mogen bepaalde categorieën 
gebouwen, met name eengezinswoningen 
of belangrijke renovatiewerken, vrijstellen 
van de in de leden 1 en 2 vastgestelde 
verplichtingen wanneer de kosten om aan 
deze verplichtingen te voldoen buiten 
proportie zouden zijn. Dergelijke 
maatregelen moeten met redenen worden 
omkleed. De belanghebbende partijen 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
te maken over de ontwerpmaatregelen.

Or. en

Amendement 164
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken hebben met het 
oog op toegang tot op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur het recht de eindaansluiting 
van hun netwerk aan te sluiten op het 
concentratiepunt, mits zij de gevolgen voor 
het private eigendom tot een minimum 
beperken en zij dit op eigen kosten doen.

1. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken hebben met het 
oog op toegang tot op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur het recht de eindaansluiting 
van hun netwerk aan te sluiten op het 
concentratiepunt, mits zij de gevolgen voor 
het private eigendom tot een minimum 
beperken en zij dit op eigen kosten doen. 
Daarvoor hebben zij voorafgaande
toestemming van de landeigenaar of de 
eigenaar van het eigendom nodig en 
dienen zij, waar van toepassing, een 
financiële vergoeding te betalen.
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Or. en

Amendement 165
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken hebben met het 
oog op toegang tot op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur het recht de eindaansluiting 
van hun netwerk aan te sluiten op het 
concentratiepunt, mits zij de gevolgen voor 
het private eigendom tot een minimum 
beperken en zij dit op eigen kosten doen.

1. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken in gebouwen 
zonder open netwerk met concurrentie op 
het gebied van diensten hebben met het 
oog op toegang tot op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur het recht de eindaansluiting 
van hun netwerk aan te sluiten op het 
concentratiepunt, mits zij de gevolgen voor 
het private eigendom tot een minimum 
beperken en zij dit op eigen kosten doen.

Or. en

Motivering

Dit punt is aangekaart door de partijen die slechts passieve infrastructuur bieden, en die zelf 
geen diensten bieden.

Amendement 166
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van openbare 
elektronische communicatienetwerken 
hebben met het oog op toegang tot op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur het recht de eindaansluiting 
van hun netwerk aan te sluiten op het 

1. In gebouwen zonder open netwerken 
met dienstenconcurrentie hebben 
exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken met het oog op 
toegang tot op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur het recht 
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concentratiepunt, mits zij de gevolgen voor 
het private eigendom tot een minimum 
beperken en zij dit op eigen kosten doen.

de eindaansluiting van hun netwerk aan te 
sluiten op het concentratiepunt, mits zij de 
gevolgen voor het private eigendom tot een 
minimum beperken en zij dit op eigen 
kosten doen.

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat eigenaren van onroerend goed ook in de toekomst de mogelijkheid 
behouden om het bedrijfsmodel met open breedbandnetwerken en dienstenconcurrentie toe te 
passen, dat op veel plaatsen steeds gangbaarder en succesvoller is. Het model heeft op veel 
plaatsen bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van breedband tegen in 
internationaal opzicht lage kosten voor de eindconsument. Het model omvat doelmatige 
concurrentie binnen een en dezelfde breedbandinfrastructuur. Het is ook milieuvriendelijker 
en energiezuiniger dan vele andere oplossingen.

Amendement 167
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Exploitanten van openbare 
elektronische communicatienetwerken 
hebben recht op toegang tot alle bestaande 
op hoge snelheden afgestemde inpandige 
fysieke infrastructuur onder redelijke 
voorwaarden, wanneer overlapping 
technisch onmogelijk of economisch 
inefficiënt is. De houder die recht heeft op 
gebruik van inpandige fysieke 
infrastructuur, verleent toegang onder niet-
discriminerende eisen en voorwaarden.

2. In gebouwen zonder open netwerken 
met dienstenconcurrentie hebben 
exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken recht op toegang 
tot alle bestaande op hoge snelheden 
afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur onder redelijke voorwaarden, 
wanneer overlapping technisch onmogelijk 
of economisch inefficiënt is. De houder die 
recht heeft op gebruik van inpandige 
fysieke infrastructuur, verleent toegang 
onder niet-discriminerende eisen en 
voorwaarden.

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat eigenaren van onroerend goed ook in de toekomst de mogelijkheid 
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behouden om het bedrijfsmodel met open breedbandnetwerken en dienstenconcurrentie toe te 
passen, dat op veel plaatsen steeds gangbaarder en succesvoller is. Het model heeft op veel 
plaatsen bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van breedband tegen in 
internationaal opzicht lage kosten voor de eindconsument. Het model omvat doelmatige 
concurrentie binnen een en dezelfde breedbandinfrastructuur. Het is ook milieuvriendelijker 
en energiezuiniger dan vele andere oplossingen.

Amendement 168
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken hebben recht op 
toegang tot alle bestaande op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur onder redelijke voorwaarden, 
wanneer overlapping technisch onmogelijk 
of economisch inefficiënt is. De houder die 
recht heeft op gebruik van inpandige 
fysieke infrastructuur verleent toegang 
onder niet-discriminerende eisen en 
voorwaarden.

2. Exploitanten van openbare elektronische 
communicatienetwerken in gebouwen 
zonder open netwerk met concurrentie op 
het gebied van diensten hebben recht op 
toegang tot alle bestaande op hoge 
snelheden afgestemde inpandige fysieke 
infrastructuur onder redelijke voorwaarden, 
wanneer overlapping technisch onmogelijk 
of economisch inefficiënt is. De houder die 
recht heeft op gebruik van inpandige 
fysieke infrastructuur verleent toegang 
onder niet-discriminerende eisen en 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

Dit punt is aangekaart door partijen die passieve infrastructuur bieden.

Amendement 169
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer op hoge snelheden afgestemde 4. Wanneer op hoge snelheden afgestemde 
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inpandige infrastructuur ontbreekt, hebben 
exploitanten van openbare 
communicatienetwerken het recht de 
eindaansluiting van hun netwerkapparatuur 
aan te sluiten in de privéwoning van de 
abonnee, mits de gevolgen voor het private 
eigendom zoveel mogelijk worden beperkt 
en dit voor eigen kosten gebeurt.

inpandige infrastructuur ontbreekt, hebben 
exploitanten van openbare 
communicatienetwerken het recht de 
eindaansluiting van hun netwerkapparatuur
aan te sluiten in de privéwoning van de 
abonnee, mits de gevolgen voor het private 
eigendom zoveel mogelijk worden beperkt 
en dit voor eigen kosten gebeurt. In het 
geval er geen overeenkomst kan worden 
bereikt over de eindafsluiting van 
dergelijke netwerkapparatuur, kan de 
abonnee of de netwerkexploitant het 
geschil voorleggen aan het bevoegde 
geschillenbeslechtingsorgaan.

Or. en

Amendement 170
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen vrijstelling van 
de leden 1 en 2 verlenen voor de toegang 
tot eindklanten in onroerend goed waar 
bedrijfsmodellen met open netwerken 
worden gebruikt.

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat eigenaren van onroerend goed ook in de toekomst de mogelijkheid 
behouden om het bedrijfsmodel met open breedbandnetwerken en dienstenconcurrentie toe te 
passen, dat op veel plaatsen steeds gangbaarder en succesvoller is. Het model heeft op veel 
plaatsen bijgedragen aan de ontwikkeling en toepassing van breedband tegen in 
internationaal opzicht lage kosten voor de eindconsument. Het model omvat doelmatige 
concurrentie binnen een en dezelfde breedbandinfrastructuur. Het is ook milieuvriendelijker 
en energiezuiniger dan vele andere oplossingen.



PE519.832v01-00 104/109 AM\1005010NL.doc

NL

Amendement 171
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten kunnen ook voorzien in 
vrijstellingen van leden 1 en 2 met 
betrekking tot toegangslijnen naar 
eindgebruikers in eigendommen waar 
bedrijfsmodellen met open netwerken 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 172
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen vrijstelling van 
de bepalingen in de leden 1 en 2 verlenen 
voor wat betreft de toegang tot 
eindgebruikers in onroerend goed waar 
open netwerken met dienstenconcurrentie 
worden gebruikt.

Or. sv

Amendement 173
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert de functie van 
de in de artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 9, 
artikel 5, lid 4 en artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale geschillenbeslechtingsinstantie 
uit, tenzij de lidstaat een andere bevoegde 
instantie aanwijst.

1. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert de functie van 
de in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 9, artikel 
5, lid 4 en artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale geschillenbeslechtingsinstantie 
uit, tenzij de lidstaat een andere bevoegde 
instantie aanwijst.

Indien de lidstaten besluiten de nationale 
regelgevende instantie die belast is met de 
taken van artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG, aan te wijzen als de 
nationale geschillenbeslechtingsinstantie, 
is deze verplicht eerst advies te vragen aan 
de toezichthouder van de sector voordat 
een bindend besluit kan worden genomen 
ten aanzien van de vaststelling van billijke 
eisen, voorwaarden en prijzen.

Or. en

Amendement 174
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert de functie van 
de in de artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 9, 
artikel 5, lid 4 en artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale geschillenbeslechtingsinstantie 
uit, tenzij de lidstaat een andere bevoegde 
instantie aanwijst.

1. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert de functie van 
de in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 9, artikel 
5, lid 4 en artikel 8, lid 3, bedoelde 
nationale geschillenbeslechtingsinstantie 
uit, tenzij de lidstaat een andere bevoegde 
instantie aanwijst die beter in staat is de 
gevolgen te beoordelen, met name op het 
vlak van water.

Or. en
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Amendement 175
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert ook de functies 
uit van het in artikel 4 en artikel 6 bedoelde 
informatiepunt, tenzij de lidstaat andere 
bevoegde instanties aanwijst.

3. De nationale regelgevende instantie die
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert ook de functies 
uit van het in artikel 4 en artikel 6 bedoelde 
informatiepunt, tenzij de lidstaat andere 
bevoegde instanties aanwijst, met name 
een nationale of lokale overheidsinstantie.

Or. fr

Motivering

Bepaalde lokale overheden in de lidstaten hebben al overeenkomsten afgesloten aangaande 
het delen van cartografische gegevens via gemeenschappelijke platformen. Indien een 
dergelijke bepaling bestaat, is er geen enkele reden om op een ander niveau dan dat van de 
lokale overheid een centraal informatiepunt op te leggen.

Amendement 176
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert ook de functies 
uit van het in artikel 4 en artikel 6 bedoelde 
informatiepunt, tenzij de lidstaat andere 
bevoegde instanties aanwijst.

3. De nationale regelgevende instantie die 
de taken van artikel 20 van Richtlijn 
2002/21/EG vervult, voert ook de functies 
uit van het in artikel 4 en artikel 6 bedoelde 
informatiepunt, tenzij de lidstaat andere 
bevoegde instanties aanwijst, met name 
een instantie uit de publieke sector op 
nationaal of lokaal niveau.

Or. en
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Motivering

Sommige lokale gemeenschappen in de lidstaten hebben reeds distributieverdragen van de 
cartografische gegevens met betrekking tot de gemeenschappelijke platforms ingevoerd. 
Indien een dergelijke organisatie reeds bestaat, heeft het geen zin een centraal loket verplicht 
te stellen op een ander niveau dan dat van de lokale gemeenschap.

Amendement 177
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie dient uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
in te voegen: datum van inwerkingtreding 
van deze verordening + 3 jaar] een verslag 
in bij het Europees Parlement en de Raad 
over de uitvoering van deze verordening. 
Het verslag omvat een samenvatting van de 
gevolgen van de maatregelen van deze 
verordening en een evaluatie van de 
vooruitgang die is geboekt met het oog op 
de doelstellingen.

De Commissie dient uiterlijk op 
[Publicatiebureau: gelieve de exacte datum 
in te voegen: datum van inwerkingtreding 
van deze verordening + 3 jaar] een verslag 
in bij het Europees Parlement en de Raad 
over de uitvoering van deze richtlijn. Het 
verslag omvat een samenvatting van de 
gevolgen van de maatregelen van deze 
verordening en een evaluatie van de 
vooruitgang die is geboekt met het oog op 
de doelstellingen.

Or. en

Amendement 178
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
XXXX dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en
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Motivering

Overeen te stemmen met de medewetgevers.

Amendement 179
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Deze richtlijn treedt in werking op de 
twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 180
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is verbindend in al haar 
onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk 
in elke lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 181
Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Or. en


