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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad on 
measures to reduce the cost of deploying high -speed elector
(COM(2013)0147 – C7-0082/2013 – 2013/0080(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0147),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0082/2013),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 10 juli 20131,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De digitale economie heeft ingrijpende 
gevolgen voor de eengemaakte markt. Met 
haar innovatie, snelheid en 
grensoverschrijdend bereik kan zij de 
integratie van de eengemaakte markt naar 
nieuwe hoogten brengen. De Unie is de 
mening toegedaan dat de digitale economie 
duurzame economische en 

(1) De digitale economie heeft ingrijpende 
gevolgen voor de eengemaakte markt. Met 
haar innovatie, snelheid en 
grensoverschrijdend bereik kan zij de 
integratie van de eengemaakte markt naar 
nieuwe hoogten brengen. De Unie is de 
mening toegedaan dat de digitale economie 
duurzame economische en 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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maatschappelijke voordelen oplevert op 
basis van moderne onlinediensten en snelle 
internetverbindingen. Een hoogwaardige 
digitale infrastructuur dient als steun voor 
nagenoeg alle sectoren van een moderne en 
innovatieve economie en is van strategisch 
belang voor maatschappelijke en 
territoriale cohesie. Alle burgers en 
bedrijven moeten dan ook de gelegenheid 
krijgen deel uit te maken van de digitale 
economie.

maatschappelijke voordelen oplevert op 
basis van moderne onlinediensten en snelle 
internetverbindingen. Een hoogwaardige 
digitale infrastructuur dient als steun voor 
nagenoeg alle sectoren van een moderne en 
innovatieve economie en is van strategisch 
belang voor maatschappelijke en 
territoriale cohesie. Alle burgers, maar ook 
de particuliere en de overheidssector,
moeten dan ook de gelegenheid krijgen 
deel uit te maken van de digitale economie.

Or. en

Motivering

Ook openbare diensten zoals gezondheidszorg, openbaar onderwijs en cultuur, de openbare 
veiligheid en de sociale diensten moeten in alle lidstaten kunnen profiteren van de digitale 
technologieën.

Amendement 2

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" (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 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" (de Digitale agenda) 
goedgekeurd. Gezien de snelle 
ontwikkeling van de technologieën die 
leiden tot nog snellere 
internetverbindingen en de toenemende 
vraag van consumenten naar e-diensten, 
moet echter worden gestreefd naar veel 
snellere internetverbindingen.

Or. en
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Amendement 3

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 betere regulering en tot 
minder administratieve rompslomp.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een groot deel van deze kosten is het 
gevolg van inefficiënties bij de uitrol in 
verband met het gebruik van bestaande 
passieve infrastructuur (zoals kabelgoten,
leidingen, mangaten, straatkasten, palen, 
masten, antenne-installaties, torens en 
andere ondersteunende constructies), 
knelpunten bij de coördinatie van civiele 
werken, belastende administratieve 
vergunningsprocedures en knelpunten bij 
de aanleg van netwerken in gebouwen.

(6) Een groot deel van deze kosten is het 
gevolg van inefficiënties bij de uitrol in 
verband met het gebruik van bestaande 
passieve infrastructuur, knelpunten bij de 
coördinatie van civiele werken en bij de 
aanleg van netwerken in gebouwen, 
belastende administratieve 
vergunningsprocedures, ernstige 
financiële barrières en gebrek aan 
uitvoerbare bedrijfsplannen met 
betrekking tot de uitrol van breedband in 
plattelandsgebieden.

Or. en
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Amendement 5

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,
vervanging van verouderde netwerken en 
upgrading naar "faciliteiten voor toegang 
tot de volgende generatie" zonder dat dit 
ten koste gaat van doelmatige concurrentie.

Or. en

Amendement 6

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 

(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 hoge en 
ultrahoge snelheden, 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 



PR\1001696NL.doc 9/22 PE516.892v01-00

NL

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.

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 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Bij geschillen over de toegang tot 
informatie over fysieke infrastructuur met 
betrekking tot de uitrol van snelle 
elektronische communicatienetwerken, 
doet het centrale informatiepunt hierover 
een bindende uitspraak zonder de partijen 
de mogelijkheid te ontzeggen de zaak door 
te verwijzen naar een rechtbank.

(20) Bij geschillen over de toegang tot 
informatie over fysieke infrastructuur met 
betrekking tot de uitrol van snelle 
elektronische communicatienetwerken, 
doet het bevoegde centrale informatiepunt 
hierover een bindende uitspraak zonder de 
partijen de mogelijkheid te ontzeggen de 
zaak door te verwijzen naar een rechtbank. 

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Voor gebouwen en appartementen 
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moet er een nieuw EU-
breedbandklaarlabel worden ingevoerd 
om kopers en huurders in staat te stellen 
gebouwen met toegang tot elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken te 
identificeren. Het EU-
breedbandklaarlabel moet bij wijze van 
vrijwillig keurmerk worden aangebracht 
om het geschikt maken van de interne 
infrastructuur van gebouwen voor
elektronische hogesnelheidsverbindingen 
te stimuleren.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Organen die door de lidstaat worden 
aangewezen voor geschillenbeslechting 
moeten zich onpartijdig en onafhankelijk 
opstellen ten aanzien van de betrokken 
partijen. De aangewezen organen moeten 
tevens kunnen beschikken over passende 
hulpmiddelen en sanctiebevoegdheden 
wanneer besluiten niet worden nageleefd.

(30) Organen die door de lidstaat worden 
aangewezen voor geschillenbeslechting 
moeten zich onpartijdig en onafhankelijk 
opstellen ten aanzien van de betrokken 
partijen. De aangewezen organen moeten 
tevens kunnen beschikken over passende 
competenties, hulpmiddelen en 
sanctiebevoegdheden wanneer besluiten 
niet worden nageleefd.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 

(1) "Netwerkexploitant": een exploitant 
van een elektronisch communicatienetwerk 
en een onderneming die fysieke 
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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.

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, alsmede 
drainagesystemen, maar met uitsluiting 
van voor menselijke consumptie bestemd 
drinkwater; vervoersdiensten, met inbegrip 
van spoorwegen, wegen, havens en 
luchthavens.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 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": het niet-
actieve element van een netwerk, zoals 
buizen, masten, kabelgoten, 
inspectieputten, mangaten, straatkasten, 
gebouwen of ingangen in gebouwen, 
antenne-installaties, torens en palen en 
bijbehorende faciliteiten, met uitzondering 
van elementen die worden gebruikt voor 
het vervoer van voor menselijke 
consumptie bestemd drinkwater.

Or. en

Motivering

Aan het inbrengen van materiaal in leidingen die gebruikt worden voor het vervoer van voor 
menselijke consumptie bestemd water kunnen risico's voor de volksgezondheid zijn verbonden 
en het gaat ten koste van de veiligheid en integriteit van het netwerk, waardoor deze 
infrastructuur ongeschikt wordt. Een en ander zou kunnen indruisen tegen artikel 10 van de 
drinkwaterrichtlijn, dat bepaalde minimumeisen stelt voor de kwaliteit van materialen die met 
water in contact komen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 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
snelle en ultrasnelle
breedbandtoegangsdiensten kan leveren.

Or. en

Amendement 13

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 onder 
inachtneming van het 
wederkerigheidsbeginsel, met het oog op 
de aanleg van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken. De 
betrokken autoriteiten moeten hun 
beginselen voor de vaststelling van de 
modaliteiten en voorwaarden 
harmoniseren en met de 
netwerkbeheerders of verenigingen van 
netwerkbeheerders overleg plegen vóór 
uiterlijk [Publicatiebureau: gelieve de 
exacte datum in te voegen: datum van 
inwerkingtreding van deze verordening + 
12 maanden].

Or. en
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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:

1. 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:

(a) locatie, route en geo-
referentiecoördinaten;

(a) locatie, route en geo-
referentiecoördinaten;

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

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

(c) naam van de eigenaar of de houder van 
rechten om gebruik te maken van fysieke 
infrastructuur en een contactpunt.

(c) naam van de eigenaar of de houder van 
rechten om gebruik te maken van fysieke 
infrastructuur en een contactpunt.

De onderneming die om toegang verzoekt, 
specificeert het gebied in kwestie waar de 

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

aanleg van elementen van elektronische 
hogesnelheidscommunicatienetwerken 
moet plaatsvinden.

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 voor het 
gebied in kwestie wordt onverwijld in 
elektronische vorm en onder evenredige, 
niet-discriminerende en transparante 
voorwaarden verleend, onder 
inachtneming van het 
vertrouwelijkheidsbeginsel. Het centrale 
informatiepunt dient de betrokken 
netwerkbeheerder in kennis te stellen van 
de uitwisseling van informatie.

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 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.

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].

Or. en

Amendement 16

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: 

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: 
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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. 

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, onder 
inachtneming van het 
vertrouwelijkheidsbeginsel uiterlijk één 
maand na ontvangst ter beschikking van 
het centraal informatiepunt. Het centraal 
informatiepunt dient de betrokken 
netwerkbeheerder in kennis te stellen van 
de uitwisseling van informatie.

Or. en

Amendement 17

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 
vergunningsautoriteiten zal worden 
ingediend.

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 vier
maanden een eerste aanvraag voor een 
vergunning bij de bevoegde 
vergunningsautoriteiten zal worden 
ingediend.

(a) de locatie en het type werkzaamheden; (a) de locatie en het type werkzaamheden;

(b) de hierbij betrokken netwerkelementen; (b) de hierbij betrokken netwerkelementen;
(c) de geraamde datum voor de aanvang 
van de werkzaamheden en de duur;

(c) de geraamde datum voor de aanvang 
van de werkzaamheden en de duur;

(d) een contactpunt. (d) een contactpunt.

In zijn verzoek specificeert de Ter bescherming van het bedrijfsgeheim 
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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.

wordt de lijst van geplande civiele werken 
echter niet in dezelfde databank 
opgeslagen als die waarin zich de 
algemene infrastructuurinventaris 
bevindt. 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. en

Motivering

Indien de gegevens over geplande investeringen samen met de informatie over bestaande 
infrastructuur rechtstreeks in dezelfde databank zouden worden opgeslagen, zouden 
exploitanten daarmee tot op zekere hoogte inzage kunnen krijgen in de uitrolstrategie van hun 
concurrenten. Het betreft hier informatie die uit concurrentieoogpunt zeer gevoelig is en het 
verdient dan ook aanbeveling deze afzonderlijk op te slaan.

Amendement 18

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-

3. De bevoegde autoriteiten verlenen of 
weigeren vergunningen binnen maximaal 
vier 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 
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discriminerende en evenredige criteria. objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria.

Or. en

Motivering

Zes maanden is te lang voor het verkrijgen van een vergunning, en daarom moet deze termijn 
aanzienlijk worden ingekort.

Amendement 19

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], worden uitgerust 
met een op hoge snelheden afgestemde 
inpandige fysieke infrastructuur tot de 
eindaansluitingspunten van het netwerk.
Deze gebouwen of appartementen worden 
vervolgens voorzien van het "EU-
breedbandklaarlabel". 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
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Amendement 20

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, met inbegrip van 
sociale woningen, 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], alsook voor 
bestaande gebouwen van 
overheidsinstellingen.

Or. en

Motivering

De verplichting om nieuwe gebouwen, alsook gebouwen die een uitgebreide renovatie 
ondergaan, uit te rusten met hogesnelheidsklare inpandige fysieke infrastructuur moet zich 
ook uitstrekken tot bestaande gebouwen van overheidsinstellingen waarin zich belangrijke 
dataverzamelingen bevinden zoals bibliotheken, archieven, culturele instellingen en 
instellingen voor hoger onderwijs. Bovendien mag er bij de bouw van sociale woningen ter 
wille van de gelijke kansen voor alle sociale groepen niet worden bezuinigd op de aanleg van 
hogesnelheidsnetwerken.
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Amendement 21

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 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 die juridisch en 
functioneel onafhankelijk is van alle 
netwerkexploitanten.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Andere door de lidstaten 
overeenkomstig lid 1 aangewezen 
nationale geschillenbeslechtingsinstanties 
zijn juridisch en functioneel 
onafhankelijk van alle 
netwerkexploitanten. Deze instanties zijn
bevoegd netwerkexploitanten 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikwekkende sancties op te leggen, 
wanneer verplichtingen niet worden 
nagekomen die voortvloeien uit de 
besluiten die zijn vastgesteld bij de 
geschillenbeslechting.

2. Andere door de lidstaten 
overeenkomstig lid 1 aangewezen 
nationale geschillenbeslechtingsinstanties 
zijn bevoegd netwerkexploitanten 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikwekkende sancties op te leggen, 
wanneer verplichtingen niet worden 
nagekomen die voortvloeien uit de 
besluiten die zijn vastgesteld bij de 
geschillenbeslechting.

Or. en
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Amendement 23

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 een
andere bevoegde en functioneel 
onafhankelijke instantie aanwijst.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is van mening dat een kwalitatief hoogwaardige digitale infrastructuur ten 
grondslag ligt aan vrijwel alle sectoren van een moderne en innovatieve economie en 
samenleving, waarbij snelle breedbandinfrastructuur een onontbeerlijke voorwaarde is voor 
het behoud van ons concurrentievermogen, en een pijler vormt van de Europese digitale 
interne markt; daarom steunt de rapporteur ook de aan deze verordening ten grondslag 
liggende doelstelling om de kosten van de uitrol van snelle en ultrasnelle elektronische 
communicatienetwerken te drukken door instrumenten te creëren voor een kosteneffectievere 
uitrol van nieuwe fysieke infrastructuur, voor vermindering van de administratieve 
rompslomp, voor het gezamenlijk gebruik van bestaande infrastructuur en voor harmonisatie 
van de civieltechnische operaties die ermee gepaard gaan. 
Tot de problematische aspecten behoren ook het gebrek aan synergie tussen de respectieve 
exploitanten en eigenaren van fysieke infrastructuur en de verschillen in lokale regelgeving 
waarmee exploitanten te maken krijgen, de toenemende kosten, de tijd die ermee gemoeid is 
en de complexe procedures voor het verkrijgen van vergunningen en vervolgens voor de uitrol 
en modernisering van elektronische hogesnelheidscommunicatienetwerken. De rapporteur is 
dan ook van oordeel dat deze verordening niet alleen bijdraagt tot de verdere verbetering van 
de optimale praktijken van de lidstaten en een nieuwe cultuur helpt creëren die bevorderlijk is 
voor de toegankelijkheid van hogesnelheidsbreedband, maar dat zij ook bewerkstelligt dat de 
lidstaten een ruime mate van discretionaire bevoegdheid blijven genieten met betrekking tot 
organisatorische aangelegenheden, en dat de lokale en regionale overheden nog steeds een 
belangrijke rol spelen bij de coördinatie van bouwwerken binnen hun rechtsgebied. 
De rapporteur steunt de breed uitgemeten aanpak die aanstuurt op maximalisatie van 
synergieën tussen netwerken onderling, waarbij de verordening zich niet alleen richt op de 
aanbieders van elektronische communicatienetwerken, maar ook op alle eigenaars van fysieke 
infrastructuurvoorzieningen waarbij elektronische communicatienetwerkelementen kunnen 
worden ondergebracht, zoals dat ook het geval is voor elektriciteit, gas, water, riolering, 
verwarming en vervoersdiensten. De rapporteur is derhalve van mening dat, aangezien civiele 
werken een dominante plaats innemen in het algehele kostenpakket voor de uitrol van 
netwerken, het reguleringstechnisch een grote stap voorwaarts is dat elke netwerkbeheerder 
het recht krijgt (tegen een redelijke prijs en onder billijke voorwaarden) toegang aan te bieden 
of aangeboden te krijgen tot de fysieke infrastructuur van het netwerk, en dat de betrokken 
belanghebbenden eindelijk in staat worden gesteld bij de uitrol te profiteren van de 
beschikbare synergieën en de nog bestaande inefficiënties weg te werken, en zich vervolgens 
te concentreren op verbetering van de coördinatie, de transparantie en de harmonisatie van het 
minimale instrumentarium. 
De rapporteur erkent weliswaar dat de toegang tot civiele infrastructuurvoorzieningen geen 
panacee is die alle acute concurrentieproblemen in de telecommunicatiesector zou kunnen 
oplossen, maar wijst er niettemin op dat de toegang tot civiele infrastructuurvoorzieningen de 
uitrol van snelle breedbandnetwerken door alle exploitanten aanzienlijk kan 
vergemakkelijken. Bijgevolg kunnen de mogelijkheden tot een snellere netwerkuitrol die de 
verordening biedt ten volle worden benut om grensoverschrijdende openbare diensten te 
ontwikkelen, om een groeiende, succesvolle en levendige pan-Europese markt voor de creatie 
en distributie van legale digitale content en onlinediensten tot stand te brengen, en om de 
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consumenten een eenvoudige, veilige en flexibele toegang tot digitale inhoud en 
dienstenmarkten te bieden. 
Daarnaast moeten, mede ter benutting van de geboden kansen, ook ict-diensten verder worden 
ontwikkeld, zowel in de publieke als in de particuliere sfeer, en moeten deze worden gebruikt 
als een middel ter verbetering van de openbare dienstverlening, zoals in de gezondheidszorg, 
het openbaar onderwijs en de culturele sector, de openbare veiligheid en de sociale diensten, 
en kunnen zij bovendien ook de economische activiteit van mkb-bedrijven bevorderen en hun 
ontwikkeling stimuleren. De rapporteur wijst erop dat toegang tot breedband en ICT moeten 
inspelen op de behoeften van alle leden van de samenleving, de kwaliteit van het leven van de 
burgers en hun sociale en economische activiteiten moeten helpen verbeteren, en moeten 
helpen de digitale kloof te dichten. In dit verband maakt de rapporteur er met name op attent 
dat, hoewel er duidelijke commerciële argumenten voor breedband in dichtbevolkte gebieden 
voorhanden zijn, er bijzondere aandacht moet worden besteed aan het stimuleren van 
investeringen uit de particuliere sector in landelijke en afgelegen gebieden, zodat breedband 
ook kan worden gewaarborgd in gebieden waar de markt het laat afweten. 

Uit financieel oogpunt is de rapporteur zich bewust van het feit dat er aan het verzamelen en 
verstrekken van gegevens en de oprichting van een centraal informatiepunt aanzienlijke 
kosten zijn verbonden, maar herinnert hij er tevens aan dat daarmee ook reële Europese 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dit zeer arbeidsintensieve en kostbare 
inventarisatieproces kan zich ontwikkelen tot een belangrijk instrument voor het scheppen van 
werkgelegenheid in Europa, en ter verlichting van de financiële lasten van deze exercitie voor 
de lidstaten en het bedrijfsleven moeten er EU-middelen beschikbaar worden gesteld. Naar de 
mening van de rapporteur zou het fors verlaagde budget voor het ict-segment van de 
Connecting Europe Facility kunnen worden gebruikt voor de doelstellingen betreffende het 
genereren van gegevens en de instelling van het centrale informatiepunt.
Tenslotte wil de rapporteur nog opmerken dat de in de verordening voorgestelde maatregelen 
zijns inziens lijken te voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel, aangezien het verminderen van 
de kosten van de uitrol van elektronische hogesnelheidscommunicatie-infrastructuur noopt tot 
EU-maatregelen om de voorwaarden voor de totstandbrenging en de werking van de interne 
markt te verbeteren en de barrières die worden veroorzaakt door de lappendeken van regels en 
administratieve procedures op nationaal en subnationaal niveau weg te werken. De rapporteur 
is van mening dat de voorgestelde maatregelen de EU duidelijk een meerwaarde opleveren in 
vergelijking met geïsoleerde maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau, en merkt 
ook op dat een gezamenlijke Europese aanpak van deze problematiek ook toegevoegde 
waarde oplevert door het vermijden van onnodig dubbel werk en door de schaalvoordelen die 
het biedt. De rapporteur is van mening dat de in de verordening voorgestelde maatregelen 
tevens voldoen aan het evenredigheidsbeginsel, aangezien zij het primaat van 
handelsbesprekingen erkennen, de eigendomsrechten onverlet laten en niet verder gaan dan 
wat nodig is om de belemmeringen voor de toegang tot fysieke infrastructuurvoorzieningen te 
verkleinen.


