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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 ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven.
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven.
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische 
communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging 
van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012
(COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0627),

– 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 (C7-0267/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken en de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (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
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES VERORDENING VAN HET EUROPEES 
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PARLEMENT EN DE RAAD PARLEMENT EN DE RAAD
tot vaststelling van maatregelen inzake de 
Europese interne markt voor elektronische 
communicatie en om een connectief 
continent tot stand te brengen alsmede tot 
wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 
2002/21/EG en 2002/22/EG en 
Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en
(EU) nr. 531/2012

tot vaststelling van maatregelen inzake de 
Europese interne markt voor elektronische 
communicatie alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 en 
Besluit nr. 243/2012/EU.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Europa moet alle bronnen van groei 
aanspreken om uit de crisis te komen, 
werkgelegenheid te creëren en zijn 
concurrentiepositie te herstellen. Het 
herstellen van de groei en het creëren van 
werkgelegenheid in de Unie vormen het 
doel van de Europa 2020-strategie. Tijdens 
zijn voorjaarsbijeenkomst van 2013 heeft 
de Europese Raad gewezen op het belang 
van de eengemaakte digitale markt voor 
groei en opgeroepen tot concrete 
maatregelen, teneinde zo snel mogelijk een 
interne markt voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) te 
realiseren. In lijn met de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en met deze 
oproep wordt met deze verordening de 
totstandkoming van een interne markt voor 
elektronische communicatie beoogd door 
het voltooien en aanpassen van het 
bestaande EU-regelgevingskader voor 
elektronische communicatie.

(1) Europa moet alle bronnen van groei 
aanspreken om uit de crisis te komen, 
werkgelegenheid te creëren en zijn 
concurrentiepositie te herstellen. Het 
herstellen van de groei en het creëren van 
werkgelegenheid in de Unie vormen het 
doel van de Europa 2020-strategie. Tijdens 
zijn voorjaarsbijeenkomst van 2013 heeft 
de Europese Raad gewezen op het belang 
van de eengemaakte digitale markt voor 
groei en opgeroepen tot concrete 
maatregelen, teneinde zo snel mogelijk een 
interne markt voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) te 
realiseren. In lijn met de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie en met deze 
oproep wordt met deze verordening beoogd 
een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van een interne markt voor 
elektronische communicatie door het 
voltooien en in diverse opzichten
aanpassen van het bestaande EU-
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie, alsmede door het bepalen 
van de algemene inhoud, het doel en het 
tijdschema van de volgende herziening 



PR\1007625NL.doc 7/118 PE522.762v01-00

NL

van dat kader.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een naadloze interne markt voor 
elektronische communicatie moeten de 
vrijheid om elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
elke klant binnen de EU aan te bieden en 
het recht van iedere eindgebruiker om het 
beste aanbod op de markt te kiezen, 
worden verzekerd en mogen deze niet 
worden gehinderd door de fragmentatie 
van markten langs nationale grenzen. Het 
huidige regelgevingskader voor 
elektronische communicatie kan deze 
fragmentatie niet volledig verhelpen: er 
zijn nog altijd nationale 
machtigingenstelsels in plaats van een 
Europese machtiging, er zijn nationale 
regelingen voor toewijzing van spectrum, 
er zijn verschillen in beschikbaarheid van 
toegangsproducten voor elektronische-
communicatieaanbieders in verschillende 
lidstaten en er gelden verschillende 
sectorspecifieke 
consumentenvoorschriften. De regels van 
de Unie definiëren in veel gevallen slechts 
een basislijn en worden door de lidstaten 
vaak op uiteenlopende wijze uitgevoerd.

(3) De vrijheid om elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
elke klant binnen de EU aan te bieden en 
het recht van iedere eindgebruiker om het 
beste aanbod op de markt te kiezen,
moeten worden verzekerd en mogen niet 
worden gehinderd door de fragmentatie 
van markten langs nationale grenzen. Het 
huidige regelgevingskader voor 
elektronische communicatie kan deze 
fragmentatie niet volledig verhelpen: het 
algemene machtigingsstelsel wordt op 
nationaal niveau op uiteenlopende 
manieren ten uitvoer gelegd, er zijn 
nationale regelingen voor toewijzing van 
spectrum, er zijn verschillen in 
beschikbaarheid van toegangsproducten 
voor elektronische-
communicatieaanbieders in verschillende 
lidstaten en er gelden verschillende 
sectorspecifieke 
consumentenvoorschriften. Zo verzoeken 
12 lidstaten, hoewel de soort informatie 
die kan worden vereist door de 
machtigingsrichtlijn wordt beperkt, om 
aanvullende gegevens, zoals een 
categorisering van de beoogde soorten 
activiteiten, de geografische reikwijdte 
van de activiteit, de beoogde markt, de 
bedrijfsstructuur, met inbegrip van de 
namen van de aandeelhouders en van 
aandeelhouders van de aandeelhouders, 
een verklaring van de Kamer van 
Koophandel en een uittreksel uit het 
strafregister van de vertegenwoordiger 
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van de onderneming. Uit dit soort 
aanvullende eisen blijkt het belang van 
een krachtig Commissiebeleid inzake 
inbreukprocedures. 

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een echte interne markt voor 
elektronische communicatie moet 
concurrentie, investeringen en innovatie in 
nieuwe en verbeterde netwerken en 
diensten bevorderen door marktintegratie 
en grensoverschrijdende aanbieding van 
diensten te stimuleren. De interne markt 
moet zodoende bijdragen aan het behalen 
van de ambitieuze doelen voor 
hogesnelheidsbreedband, zoals gesteld in 
de DAE. De toenemende beschikbaarheid 
van digitale infrastructuren en diensten 
moet anderzijds de keuze van de 
consument, de kwaliteit van de 
dienstverlening en de diversiteit van de 
inhoud verhogen en bijdragen aan de 
territoriale en sociale samenhang, evenals 
de mobiliteit binnen de Unie 
vergemakkelijken.

(4) Een echte interne markt voor 
elektronische communicatie moet 
concurrentie, investeringen en innovatie in 
nieuwe en verbeterde netwerken en 
diensten bevorderen door marktintegratie 
en grensoverschrijdende aanbieding van 
diensten te stimuleren, en moet onnodige 
regelgevingslast voor ondernemingen tot 
een minimum beperken. De interne markt 
moet zodoende bijdragen aan het behalen 
van de ambitieuze doelen voor 
hogesnelheidsbreedband, zoals gesteld in 
de DAE. De toenemende beschikbaarheid 
van digitale infrastructuren en diensten 
moet anderzijds de keuze van de 
consument, de kwaliteit van de 
dienstverlening en de diversiteit van de 
inhoud verhogen en bijdragen aan de 
territoriale en sociale samenhang, evenals 
de mobiliteit binnen de Unie 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voordelen van een interne markt 
voor elektronische communicatie moeten 
zich uitstrekken tot een breder digitaal 
ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, 
aanbieders van inhoud en toepassingen van 
de Unie alsook de bredere economie 
omvat, met sectoren als het bankwezen, de 
autobranche, de logistiek, de detailhandel, 
energie en transport, die afhankelijk zijn 
van connectiviteit om hun productie te 
verbeteren bijvoorbeeld door middel van 
wijdverspreide cloudtoepassingen, 
gekoppelde objecten en mogelijkheden 
voor geïntegreerde dienstverlening voor de 
verschillende onderdelen van het bedrijf.
De overheid en de zorgsector moeten 
eveneens profiteren van de grotere 
beschikbaarheid van e-overheidsdiensten 
en e-gezondheidszorg. Het aanbod van 
culturele inhoud en diensten in het 
algemeen kan in de interne markt voor 
elektronische communicatie ook worden 
uitgebreid. Het aanbieden van
connectiviteit via elektronische-
communicatienetwerken en -diensten is zo 
belangrijk voor de bredere economie en 
samenleving dat ongerechtvaardigde 
sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al 
dan niet door regelgeving worden 
opgelegd, dienen te worden vermeden.

(5) De voordelen van een interne markt 
voor elektronische communicatie moeten 
zich uitstrekken tot een breder digitaal 
ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, 
aanbieders van inhoud en toepassingen 
alsook de bredere economie omvat, met 
sectoren als het onderwijs, het bankwezen, 
de autobranche, de logistiek, de 
detailhandel, energie en transport, die 
afhankelijk zijn van connectiviteit om hun 
productie te verbeteren bijvoorbeeld door 
middel van wijdverspreide 
cloudtoepassingen, gekoppelde objecten en 
mogelijkheden voor geïntegreerde 
dienstverlening voor de verschillende 
onderdelen van het bedrijf. Burgers, de 
overheid en de zorgsector moeten eveneens 
profiteren van de grotere beschikbaarheid 
van e-overheidsdiensten en e-
gezondheidszorg. Het aanbod van culturele 
inhoud en diensten in het algemeen kan in 
de interne markt voor elektronische 
communicatie ook worden uitgebreid. Het 
aanbieden van communicatie via 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten is zo belangrijk voor de bredere 
economie en samenleving dat 
ongerechtvaardigde sectorspecifieke lasten, 
ongeacht of deze al dan niet door 
regelgeving worden opgelegd, dienen te 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening is gericht op de 
voltooiing van de interne markt voor 

(6) Deze verordening is erop gericht
verdere stappen te zetten in de richting 
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elektronische communicatie met 
maatregelen op drie brede, met elkaar 
verbonden assen. Ten eerste moet deze 
verordening de vrijheid waarborgen om 
grens- en netwerkoverschrijdende 
elektronische-communicatiediensten in 
verschillende lidstaten aan te bieden,
voortbouwend op het concept van één EU-
machtiging, die de nodige voorwaarden 
schept om meer samenhang en 
voorspelbaarheid te bereiken in de inhoud 
en tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regelgeving in de Unie. Ten tweede is het 
noodzakelijk de toegang tot essentiële 
inputs voor grensoverschrijdende levering 
van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
onder meer convergerende voorwaarden 
mogelijk te maken, niet alleen voor 
draadloze breedbandcommunicatie
waarvoor zowel spectrum met vergunning 
als spectrum zonder vergunning belangrijk 
is, maar ook voor connectiviteit op basis 
van vaste lijnen. Ten derde moet deze 
verordening, om de omstandigheden voor 
de bedrijfswereld gelijk te schakelen en het 
digitale vertrouwen van de burgers op te 
bouwen, de regels voor de bescherming 
van de eindgebruikers en in het bijzonder 
de consumenten harmoniseren. Hieronder 
vallen regels inzake non-discriminatie, 
contractuele informatie, beëindiging van 
contracten en overstapmogelijkheden naast 
regels inzake toegang tot online-inhoud, -
toepassingen en -diensten en 
verkeersbeheer, die niet alleen de 
eindgebruikers beschermen maar tevens de 
voortdurende werking van het internet-
ecosysteem als een motor van innovatie 
garanderen. Bovendien moeten verdere 
hervormingen op het gebied van roaming 
de eindgebruikers het vertrouwen geven 
om verbonden te blijven wanneer zij 
binnen de Unie reizen, en moeten deze 
hervormingen na verloop van tijd een 
stimulans vormen voor convergerende 
prijs- en andere voorwaarden binnen de 

van de voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie met 
maatregelen op drie brede, met elkaar 
verbonden assen. Ten eerste moet in deze 
verordening de vrijheid om grens- en 
netwerkoverschrijdende elektronische-
communicatiediensten in verschillende 
lidstaten aan te bieden, worden bevestigd 
door de toepassing van de algemene 
machtigingsregeling te harmoniseren.
Ten tweede is het noodzakelijk de
voorwaarden en procedures voor het 
verlenen van spectrumvergunningen voor 
draadloze breedbandcommunicatie aan te 
pakken, alsmede het gebruik van spectrum 
zonder vergunning. Ten derde moeten in
deze verordening, om de omstandigheden 
voor de bedrijfswereld gelijk te schakelen 
en het digitale vertrouwen van de burgers 
op te bouwen, de regels voor de 
bescherming van de eindgebruikers en in 
het bijzonder de consumenten worden 
aangepakt. Hieronder vallen regels inzake 
non-discriminatie, contractuele informatie, 
beëindiging van contracten en 
overstapmogelijkheden naast regels inzake 
toegang tot online-inhoud, -toepassingen 
en -diensten en verkeersbeheer, die niet 
alleen de eindgebruikers beschermen maar 
tevens de voortdurende werking van het 
internet-ecosysteem als een motor van 
innovatie garanderen. Bovendien moeten 
verdere hervormingen op het gebied van 
roaming de eindgebruikers het vertrouwen 
geven om verbonden te blijven wanneer zij 
binnen de Unie reizen, en moeten deze 
hervormingen na verloop van tijd een 
stimulans vormen voor convergerende 
prijs- en andere voorwaarden binnen de 
Unie.
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Unie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening vormt derhalve een 
aanvulling van het bestaande 
regelgevingskader van de Unie (Richtlijn 
2002/19/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14, Richtlijn 2002/20/EG van het 
Europees Parlement en de Raad15, Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad16, Richtlijn 2002/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad17, Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18, Richtlijn 2002/77/EG van de 
Commissie19, evenals Verordening (EG) 
nr. 1211/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad20, Verordening (EU) nr. 
531/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad21 en Besluit nr. 243/2012/EU van 
het Europees Parlement22) en van de 
toepasselijke nationale wetgeving 
vastgesteld in overeenstemming met het 
recht van de Unie, door voor zowel 
aanbieders als eindgebruikers van 
elektronische communicatie specifieke 
rechten en plichten in te voeren, door in 
de bestaande richtlijnen en in Verordening
(EU) nr. 531/2012 de nodige wijzigingen 
aan te brengen, om een grotere 
convergentie te verzekeren, alsmede door 
middel van een aantal inhoudelijke 
wijzigingen die aan een meer 
concurrerende interne markt 
beantwoorden.

(7) Deze verordening moet derhalve een 
aanvulling vormen op het bestaande 
regelgevingskader van de Unie (Richtlijn 
2002/19/EG van het Europees Parlement 
en de Raad14, Richtlijn 2002/20/EG van het 
Europees Parlement en de Raad15, Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad16, Richtlijn 2002/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad17, Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad18, Richtlijn 2002/77/EG van de 
Commissie19, evenals Verordening (EG) 
nr. 1211/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad20, Verordening (EU) nr. 
531/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad21 en Besluit nr. 243/2012/EU van 
het Europees Parlement22) en van de 
toepasselijke nationale wetgeving 
vastgesteld in overeenstemming met het 
recht van de Unie, door bepaalde gerichte 
maatregelen in te voeren tot vaststelling 
van specifieke rechten en plichten voor 
zowel aanbieders als eindgebruikers van 
elektronische communicatie, door in de 
bestaande richtlijnen en in Verordening
(EU) nr. 531/2012 de nodige wijzigingen 
aan te brengen, om een grotere 
convergentie te verzekeren, alsmede door 
middel van een aantal inhoudelijke 
wijzigingen die aan een meer 
concurrerende interne markt 
beantwoorden.

__________________ __________________
14Richtlijn 2002/19/EG van het Europees 14Richtlijn 2002/19/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de toegang tot en interconnectie van 
elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn)
(PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de toegang tot en interconnectie van 
elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn)
(PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7).

15Richtlijn 2002/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
betreffende de machtiging voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 
van 24.4.2002, blz. 21).

15Richtlijn 2002/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
betreffende de machtiging voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 
van 24.4.2002, blz. 21).

16 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, 
blz. 33).

16 Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, 
blz. 33).

17Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst- en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatie en diensten
(universele dienstrichtlijn) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 51).

17Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst- en 
gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronische-communicatie en diensten
(universele dienstrichtlijn) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 51).

18Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (e-
privacyrichtlijn) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

18Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (e-
privacyrichtlijn) (PB L 201 van 31.7.2002, 
blz. 37).

19Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie 
van 16 september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (PB L 249 van 17.9.2002, 
blz. 21).

19Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie 
van 16 september 2002 betreffende de 
mededinging op de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten (PB L 249 van 17.9.2002, 
blz. 21).

20Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009, tot oprichting van het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie
(BEREC) en het Bureau (PB L 337 van 

20Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009, tot oprichting van het 
Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie
(BEREC) en het Bureau (PB L 337 van 
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18.12.2009, blz. 1). 18.12.2009, blz. 1).
21Verordening (EU) nr. 531/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juni 
2012 betreffende roaming op openbare 
mobielecommunicatienetwerken binnen de 
Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).

21Verordening (EU) nr. 531/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 juni 
2012 betreffende roaming op openbare 
mobielecommunicatienetwerken binnen de 
Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10).

22Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid (PB L 81 van 
21.3.2012, blz. 7).

22Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid (PB L 81 van 
21.3.2012, blz. 7).

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het aanbieden van 
grensoverschrijdende elektronische 
communicatie is nog steeds aan grotere 
beperkingen onderworpen dan 
communicatie die beperkt blijft tot de 
landsgrenzen. In het bijzonder worden 
grensoverschrijdende aanbieders nog 
steeds geconfronteerd met een 
meldingsplicht en moeten zij 
vergoedingen betalen in individuele 
lidstaten van ontvangst. Houders van de 
EU-machtiging moeten worden 
onderworpen aan één enkel 
meldingssysteem in de lidstaat van hun 
hoofdvestiging (lidstaat van herkomst), 
wat de administratieve lasten voor 
grensoverschrijdende aanbieders zal 
verminderen. De EU-machtiging geldt 
voor elke onderneming die elektronische-
communicatiediensten en -netwerken 
aanbiedt of voornemens is dit in meer dan 
één lidstaat te gaan doen, waardoor de 
onderneming gebruik kan maken van de 

(9) Met een zekere mate van harmonisatie 
van de algemene machtiging, waarbij het 
Berec de kennisgevingen ontvangt, moet
voorts de praktische effectiviteit van de 
vrijheid om elektronische-
communicatiediensten en -netwerken in de 
hele Unie aan te bieden, worden 
gewaarborgd. Bovendien is kennisgeving 
niet verplicht om gebruik te kunnen 
maken van de algemene 
machtigingsregeling, en niet alle lidstaten 
stellen het verplicht. Als een 
kennisgevingsverplichting administratieve 
lasten voor de aanbieder met zich 
meebrengt, moeten de lidstaten die de 
kennisgevingsverplichting opleggen, 
aantonen dat deze gerechtvaardigd is, in
overeenstemming met het beleid van de 
Unie inzake het afschaffen van onnodige 
regelgevingslast. De Commissie moet 
verplicht zijn dergelijke vereisten te 
evalueren en zo nodig bevoegd zijn de 
afschaffing ervan aan te vragen.
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rechten verbonden aan de vrijheid om in 
overeenstemming met deze verordening in 
elke lidstaat elektronische-
communicatiediensten en -netwerken aan 
te bieden. De EU-machtiging die voor 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten in lidstaten het 
juridische kader op basis van de algemene 
machtiging in de lidstaat van herkomst
definieert, moet de effectiviteit
waarborgen van de vrijheid om 
elektronische-communicatiediensten en -
netwerken in de hele Unie aan te bieden.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het aanbieden van 
grensoverschrijdende elektronische-
communicatiediensten of -netwerken kan, 
afhankelijk van verschillende factoren, 
zoals het soort netwerk of diensten, de 
omvang van de benodigde fysieke 
infrastructuur of het aantal abonnees in 
de verschillende lidstaten, diverse vormen 
aannemen. Het voornemen om 
grensoverschrijdende elektronische-
communicatiediensten aan te bieden of 
om een elektronisch-
communicatienetwerk in meer dan één 
lidstaat te exploiteren kan worden 
aangetoond door activiteiten zoals 
onderhandelingen over overeenkomsten 
inzake toegang tot netwerken binnen de 
lidstaat of marketing via een website in de 
taal van de beoogde lidstaat.

Schrappen

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ongeacht hoe de aanbieder 
elektronische-communicatienetwerken 
wenst te exploiteren of 
grensoverschrijdende elektronische-
communicatiediensten wenst aan te 
bieden, moet de regelgeving zoals van 
toepassing op een Europese 
elektronische- communicatieaanbieder 
neutraal zijn ten aanzien van de 
commerciële keuzes waarop de 
organisatie van functies en activiteiten in 
de lidstaten berust. Daarom moet de 
lidstaat waar de strategische beslissingen 
betreffende het aanbieden van de 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten worden genomen, worden 
aangemerkt als lidstaat van herkomst van 
een Europese elektronische-
communicatieaanbieder, ongeacht de 
bedrijfsstructuur van de onderneming.

Schrappen

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EU-machtiging moet worden 
gebaseerd op de algemene machtiging in 
de lidstaat van herkomst. De machtiging 
mag niet worden onderworpen aan 
voorwaarden die reeds van toepassing zijn 
krachtens bestaande nationale wetgeving 
welke niet specifiek voor de elektronische-
communicatiesector is. Daarnaast moeten 
de bepalingen van deze verordening en 

Schrappen
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van Verordening (EU) nr. 531/2012 ook 
gelden voor Europese aanbieders van 
elektronische communicatie.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De meeste sectorspecifieke 
voorwaarden, bijvoorbeeld in verband met 
toegang tot of veiligheid en integriteit van 
netwerken of toegang tot 
noodhulpdiensten, zijn sterk gebonden 
aan de plaats waar het netwerk zich 
bevindt of waar de dienst wordt verleend. 
Dientengevolge kan een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie onderworpen worden aan 
voorwaarden van de lidstaat waarin hij 
actief is, voor zover dit in deze 
verordening niet anders is bepaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet voor worden gezorgd dat
Europese aanbieders van elektronische 
communicatie in vergelijkbare 
omstandigheden niet worden 
gediscrimineerd door verschillende 
lidstaten en dat in de interne markt 
consistente regulerende praktijken worden 
toegepast, met name wat betreft de 

(15) Gelijke behandeling is een 
grondbeginsel van het recht van de 
Europese Unie, dat in de artikelen 20 en 
21 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie is neergelegd. Op 
grond van vaste rechtspraak vereist dat 
beginsel dat, behoudens objectieve 
rechtvaardiging, vergelijkbare situaties 
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maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van de artikelen 15 of 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG of de artikelen 5 of 8 
van Richtlijn 2002/19/EG vallen. Europese 
aanbieders van elektronische 
communicatie moeten daarom recht 
hebben op gelijke behandeling door de 
verschillende lidstaten in objectief 
vergelijkbare situaties om meer 
geïntegreerde multiterritoriale activiteiten 
mogelijk te maken. Voorts moeten er in 
deze gevallen specifieke procedures op 
EU-niveau zijn voor de toetsing van 
ontwerpbesluiten inzake corrigerende 
maatregelen in de zin van artikel 7 bis van 
Richtlijn 2002/21/EG, om 
ongerechtvaardigde verschillen in de 
verplichtingen van Europese aanbieders 
van elektronische communicatie in 
verschillende lidstaten te voorkomen.

niet verschillend en verschillende situaties 
niet gelijk worden behandeld. Er moet 
voor worden gezorgd dat aanbieders van 
elektronische communicatie in 
vergelijkbare omstandigheden niet worden 
gediscrimineerd door verschillende 
lidstaten en dat in de interne markt 
consistente regulerende praktijken worden 
toegepast, met name wat betreft de 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van de artikelen 15 of 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG of de artikelen 5 of 8 
van Richtlijn 2002/19/EG vallen.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De regelgevende en toezichthoudende 
bevoegdheden over Europese aanbieders 
van elektronische communicatie moeten 
worden verdeeld tussen de lidstaat van 
herkomst en de lidstaat van ontvangst, 
met het oog op het verminderen van de 
belemmeringen voor toegang, terwijl 
verzekerd moet worden dat de 
toepasselijke voorwaarden voor het 
aanbieden van elektronische-
communicatiediensten en -netwerken 
daadwerkelijk worden nageleefd. Hoewel 
elke nationale regelgevende instantie 
toezicht moet houden op de naleving van 
de overeenkomstig EU-recht op haar 
grondgebied toepasselijke voorwaarden, 

Schrappen
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met inbegrip van sancties en voorlopige 
maatregelen, moet alleen de nationale 
regelgevende instantie in de lidstaat van 
herkomst gemachtigd zijn de rechten van 
een Europese aanbieder van elektronische 
communicatie om in de Unie of in een 
deel hiervan elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
te bieden, in te trekken of op te schorten.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een essentiële hulpbron van de interne 
markt voor mobiele, draadloze breedband-
en satellietcommunicatie in de Unie. De 
ontwikkeling van draadloze 
breedbandcommunicatie draagt bij tot de 
verwezenlijking van de Digitale Agenda 
voor Europa en met name het doel om 
tegen 2020 de burgers van de Unie toegang 
tot breedband met een snelheid van ten 
minste 30 Mbps te verlenen, en de Unie 
van breedband met de hoogst mogelijke 
snelheid en capaciteit te voorzien. De Unie 
loopt echter achter op andere regio's van 
wereldformaat – Noord-Amerika, Afrika 
en delen van Azië – met betrekking tot de 
invoering en penetratie van de nieuwste 
generatie draadloze 
breedbandtechnologieën die nodig zijn om 
deze beleidsdoelstellingen te realiseren.
Het stapsgewijze proces om de 800 MHz-
band voor draadloze 
breedbandcommunicaties te vergunnen en 
ter beschikking te stellen, waarbij meer dan 
de helft van de lidstaten uitstel vragen of er 
niet in slagen tegen de in Besluit 243/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een essentiële hulpbron van de interne 
markt voor mobiele, draadloze breedband-
en satellietcommunicatie in de Unie. De 
ontwikkeling van draadloze 
breedbandcommunicatie draagt bij tot de 
verwezenlijking van de Digitale Agenda 
voor Europa en met name het doel om 
tegen 2020 de burgers van de Unie toegang 
tot breedband met een snelheid van ten 
minste 30 Mbps te verlenen, en de Unie 
van breedband met de hoogst mogelijke 
snelheid en capaciteit te voorzien. Met 
betrekking tot de beleidsdoelstellingen van 
de Digitale Agenda op zowel Europees als 
mondiaal niveau zijn sommige regio's van 
de Unie echter al ver gevorderd, terwijl 
andere regio's achterblijven. Dit is 
voornamelijk te wijten aan de 
fragmentatie van het proces van de Unie 
waarbij beschikbaar spectrum met name 
wordt aangepast aan draadloze 
breedbandverbindingen met een hoge 
snelheid, waardoor de verwezenlijking 
van de beleidsdoelstellingen voor de Unie 
als geheel in het gedrang komt. Het 
stapsgewijze proces om de 800 MHz-band 
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inzake het programma voor het 
radiospectrumbeleid (RSPP)23 gestelde 
termijn, bewijst dat er dringend 
maatregelen nodig zijn zelfs binnen de 
looptijd van het huidige RSPP.
Maatregelen van de Unie om in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad24 de voorwaarden inzake 
beschikbaarheid en efficiënt gebruik van 
het radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie te harmoniseren
zijn niet voldoende gebleken om dit 
probleem aan te pakken.

voor draadloze breedbandcommunicaties te 
vergunnen en ter beschikking te stellen, 
waarbij meer dan de helft van de lidstaten 
uitstel hebben gekregen van de Commissie
of er niet in slagen tegen de in 
Besluit 243/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het 
programma voor het radiospectrumbeleid
(RSPP)23 gestelde termijn, bewijst dat er 
dringend maatregelen nodig zijn zelfs 
binnen de looptijd van het huidige RSPP.
Hieruit blijkt ook dat de Commissie de 
uitoefening van haar bevoegdheden moet 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor een loyale tenuitvoerlegging van de
maatregelen van de Unie en een oprechte 
samenwerking tussen de lidstaten. De 
overtuigende inspanningen van de 
Commissie om toe te zien op de naleving 
van reeds goedgekeurde maatregelen van 
de Unie om in overeenstemming met 
Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad24 de 
voorwaarden inzake beschikbaarheid en 
efficiënt gebruik van het radiospectrum 
voor draadloze breedbandcommunicatie te 
harmoniseren, moeten zelf een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de oplossing van dit 
probleem.

__________________ __________________
23Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid, PB L 81 van 
21.3.2012.

23Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid, PB L 81 van 
21.3.2012.

24Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap
(radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 1).

24Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap
(radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 1).

Or. en
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het verhandelen en verhuren van 
het geharmoniseerde spectrum voor 
draadloze breedbandcommunicatie 
verhoogt de flexibiliteit en leidt tot een 
efficiëntere toewijzing van 
spectrumbronnen. Het moet derhalve 
verder worden vereenvoudigd en 
bevorderd, ook door ervoor te zorgen dat 
alle gebruiksrechten, inclusief reeds 
verleende, lang genoeg van toepassing 
zijn.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Aanbieders van elektronische 
communicatiediensten, waaronder mobiele 
aanbieders of consortia van dergelijke 
aanbieders, moeten in staat zijn om ten 
gunste van de eindgebruikers collectief een 
efficiënte en betaalbare dekking van een 
groot deel van het grondgebied van de 
Unie te organiseren en daarvoor over 
verschillende lidstaten radiospectrum te 
gebruiken met vergelijkbare voorwaarden, 
procedures, kosten, timing, duur van 
geharmoniseerde banden en aanvullende 
radiospectrumpakketten zoals combinaties 
van lagere en hogere frequenties voor 
dekking van dichtbevolkte en minder 
bevolkte gebieden. Initiatieven met het oog 

(19) Aanbieders van elektronische 
communicatiediensten moeten in staat zijn 
om ten gunste van de eindgebruikers een 
efficiënte en betaalbare dekking van een 
groot deel van het grondgebied van de 
Unie te organiseren en daarvoor over 
verschillende lidstaten radiospectrum te 
gebruiken met vergelijkbare voorwaarden, 
procedures, kosten, timing, duur van 
geharmoniseerde banden en aanvullende 
radiospectrumpakketten zoals combinaties 
van lagere en hogere frequenties voor 
dekking van dichtbevolkte en minder 
bevolkte gebieden. Initiatieven met het oog 
op een betere coördinatie en samenhang 
zullen tevens de voorspelbaarheid van het 
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op een betere coördinatie en samenhang 
zullen tevens de voorspelbaarheid van het 
investeringsklimaat voor netwerken 
verbeteren. Deze voorspelbaarheid wordt 
ook sterk bevorderd door duidelijke 
beleidskeuzen in de zin van langdurige 
gebruiksrechten voor radiospectrum, 
zonder af te doen aan het feit dat deze 
rechten in sommige lidstaten een 
onbepaald karakter hebben, hetgeen op zijn 
beurt gekoppeld wordt aan duidelijke
voorwaarden voor overdracht, huur of 
gedeeld gebruik van een deel van het 
radiospectrum dat aan een dergelijk 
individueel gebruiksrecht onderworpen is.

investeringsklimaat voor netwerken 
verbeteren. Deze voorspelbaarheid wordt 
ook sterk bevorderd door duidelijke 
beleidskeuzen in de zin van langdurige 
gebruiksrechten voor radiospectrum, 
zonder af te doen aan het feit dat deze 
rechten in sommige lidstaten een 
onbepaald karakter hebben, hetgeen op zijn 
beurt gekoppeld wordt aan verbeterde
voorwaarden voor overdracht, huur of 
gedeeld gebruik van een deel van het 
radiospectrum dat aan een dergelijk 
individueel gebruiksrecht onderworpen is.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De coördinatie en de samenhang van 
gebruiksrechten voor het radiospectrum 
moeten worden verbeterd, althans voor de 
banden die voor draadloze, vaste, 
nomadische en mobiele 
breedbandcommunicatie zijn 
geharmoniseerd. Dit omvat de banden die 
op ITU-niveau zijn gespecificeerd voor 
geavanceerde systemen voor internationale 
mobiele telecommunicatie (IMT), evenals 
banden die voor RLAN worden gebruikt, 
zoals 2,4 GHz en 5 GHz. Verder zullen 
daartoe ook banden behoren die in de 
toekomst geharmoniseerd kunnen worden 
voor draadloze breedbandcommunicatie, 
zoals bedoeld in artikel 3, onder b), van het 
RSPP en het advies van de Beleidsgroep 
radiospectrum (RSPG) op het gebied van
"strategische uitdagingen voor Europa in 
het aanpakken van de groeiende vraag naar 
het radiospectrum voor draadloze 

(20) De coördinatie en de samenhang van 
gebruiksrechten voor het radiospectrum 
moeten worden verbeterd. Dit omvat de 
banden die op ITU-niveau zijn 
gespecificeerd voor geavanceerde 
systemen voor internationale mobiele 
telecommunicatie (IMT), evenals banden 
die voor RLAN worden gebruikt, zoals 2,4 
GHz en 5 GHz. Verder zullen daartoe ook 
banden behoren die in de toekomst 
geharmoniseerd kunnen worden voor 
draadloze breedbandcommunicatie, zoals 
bedoeld in artikel 3, onder b), van het 
RSPP en het advies van de Beleidsgroep 
radiospectrum (RSPG) op het gebied van
"strategische uitdagingen voor Europa in 
het aanpakken van de groeiende vraag naar 
het radiospectrum voor draadloze 
breedband" van 13 juni 2013, zoals in de 
nabije toekomst de 700 MHz-, 1,5 GHz- en 
3,8-4,2 GHz-banden.
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breedband" van 13 juni 2013, zoals in de 
nabije toekomst de 700 MHz-, 1,5 GHz- en 
3,8-4,2 GHz-banden.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Wat de overige belangrijke 
inhoudelijke voorwaarden betreft die aan 
gebruiksrechten van radiospectrum voor 
draadloze breedband kunnen worden 
gekoppeld, wordt de convergente 
toepassing door afzonderlijke lidstaten van 
de in deze verordening vastgestelde 
beginselen en criteria bevorderd door een 
coördinatiemechanisme waarbij de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten de gelegenheid krijgen 
vóór de toekenning van gebruiksrechten 
door een bepaalde lidstaat opmerkingen te 
maken en de Commissie rekening 
houdend met de standpunten van lidstaten 
de uitvoering van elk voorstel dat niet in 
overeenstemming met het Unierecht blijkt, 
kan verhinderen.

(24) De convergente toepassing door 
afzonderlijke lidstaten van de in het 
regelgevingskader van de Unie
vastgestelde beginselen en criteria wordt
bevorderd door een 
coördinatiemechanisme waarbij de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten de gelegenheid krijgen 
vóór de toekenning van gebruiksrechten 
door een bepaalde lidstaat opmerkingen te 
maken en de Commissie, met
inachtneming van de standpunten van 
lidstaten, de uitvoering van elk voorstel dat 
niet in overeenstemming met het Unierecht 
blijkt, kan verhinderen.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Gezien de enorme groei van de vraag 
naar radiospectrum voor draadloos 
breedband moeten oplossingen voor 

(25) Gezien de enorme groei van de vraag 
naar radiospectrum voor draadloos 
breedband moeten oplossingen voor 
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alternatieve, wat spectrumgebruik 
efficiënte toegang tot draadloos breedband 
worden bevorderd. Dit omvat het gebruik 
van draadloze toegangssystemen met laag 
vermogen en kort bereik zoals zogenaamde
"hotspots" van Radio Local Area Networks
(RLAN-netwerken, ook wel bekend als
"WiFi"), alsmede netwerken van cellulaire 
toegangspunten met een laag vermogen
(ook wel bekend als feston-, pico- of 
metrocellen).

alternatieve, wat spectrumgebruik betreft
efficiënte toegang tot draadloos breedband
niet worden tegengehouden. Dit omvat
momenteel het gebruik van draadloze 
toegangssystemen met laag vermogen en 
kort bereik zoals zogenaamde "hotspots" 
van Radio Local Area Networks (RLAN-
netwerken, ook wel bekend als "WiFi"), 
alsmede netwerken van cellulaire 
toegangspunten met een laag vermogen
(ook wel bekend als feston-, pico- of 
metrocellen).

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
andere lidstaten door het beheer van het 
radiospectrum op nationaal niveau niet 
worden belet het radiospectrum te 
gebruiken waar zij recht op hebben of om 
hun verplichtingen met betrekking tot de 
banden waarvan het gebruik op EU-
niveau is geharmoniseerd, na te leven. 
Voortbouwend op de bestaande 
activiteiten van de Beleidsgroep 
radiospectrum (RSPG) is een 
coördinatiemechanisme nodig om te 
verzekeren dat iedere lidstaat billijke 
toegang tot radiospectrum heeft en dat de 
resultaten van de coördinatie 
samenhangend en afdwingbaar zijn.

Schrappen

Or. en
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Uit de ervaring met de 
tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader van de Unie blijkt dat 
de bestaande bepalingen die een 
samenhangende toepassing van 
regelgevende maatregelen vereisen en 
mee moeten bijdragen aan de 
ontwikkeling van de interne markt, niet 
genoeg stimulansen hebben gecreëerd om 
toegangsproducten te ontwerpen op basis 
van geharmoniseerde normen en 
processen, met name op het gebied van 
vaste netwerken. Wanneer zij in 
verschillende lidstaten werken, 
ondervinden aanbieders moeilijkheden 
om toegangsproducten met de juiste 
kwaliteit en netwerk- en 
diensteninteroperabiliteit te vinden en als 
deze inputs beschikbaar zijn, vertonen zij 
uiteenlopende technische kenmerken. Dit 
verhoogt de kosten en vormt een 
belemmering voor het aanbieden van 
grensoverschrijdende diensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De integratie van de interne markt 
voor elektronische communicatie wordt 
versneld indien een kader wordt 
vastgesteld waarin een aantal belangrijke 
Europese virtuele producten worden 
omschreven die voor aanbieders van 

Schrappen
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elektronische-communicatiediensten van 
groot belang zijn voor het aanbieden van 
grensoverschrijdende diensten en waarin 
op basis van centrale parameters en 
minimumkenmerken een EU-brede 
strategie wordt opgesteld in een steeds 
sterker wordende IP-omgeving.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Voor de operationele behoeften 
waarop een aantal virtuele producten 
berusten, moet een oplossing worden 
geboden. In gevallen waarin een 
aanbieder met aanmerkelijke marktmacht 
op basis van de kaderrichtlijn en de 
toegangsrichtlijn ertoe wordt verplicht op 
een specifiek toegangspunt binnen zijn 
netwerk onder gereguleerde voorwaarden 
toegang te verlenen, moeten Europese 
virtuele breedbandtoegangsproducten 
beschikbaar zijn. Ten eerste moet 
efficiënte grensoverschrijdende toegang 
worden vergemakkelijkt door middel van 
geharmoniseerde producten waarmee 
grensoverschrijdende aanbieders hun 
eindgebruikers snel en met een 
voorspelbare en toereikende kwaliteit 
kunnen voorzien van initiële diensten, met 
inbegrip van diensten aan zakelijke 
klanten met meerdere locaties in 
verschillende lidstaten, wanneer dit op 
basis van een marktanalyse noodzakelijk 
en evenredig zou zijn. Deze 
geharmoniseerde producten moeten 
gedurende een toereikende periode 
beschikbaar zijn om toegang vragende 
ondernemingen en aanbieders in staat te 
stellen investeringen op middellange en 

Schrappen
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lange termijn te plannen.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Ten tweede vormen verfijnde virtuele 
toegangsproducten die van toegang 
vragende ondernemingen een hoger 
investeringsniveau vergen en hen een 
hoger niveau van controle en 
differentiatie verschaffen, met name door 
toegang op een lager lokaal niveau te 
verschaffen, de sleutel tot het creëren van 
de voorwaarden voor een duurzame 
concurrentie op de interne markt. 
Derhalve moeten deze belangrijke 
wholesaleproducten voor toegang tot 
toegangsnetwerken van de nieuwe 
generatie (next-generation access, NGA) 
worden geharmoniseerd om 
grensoverschrijdende investeringen te 
vergemakkelijken. Dergelijke virtuele 
breedbandtoegangsproducten moeten 
zodanig zijn ontworpen dat zij 
gelijkwaardige functionaliteiten hebben 
als fysieke ontbundeling, zodat nationale 
regelgevende instanties op grond van de 
evenredigheidsbeoordeling 
overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG 
over een breder scala van potentiële 
corrigerende maatregelen op 
wholesaleniveau kunnen beschikken.

Schrappen

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Ten derde is het eveneens 
noodzakelijk een 
wholesaletoegangsproduct voor afgevende 
segmenten van huurlijnen met verbeterde 
interfaces te harmoniseren, om voor de 
meest veeleisende zakelijke gebruikers 
grensoverschrijdende levering van 
bedrijfskritische connectiviteitsdiensten 
mogelijk te maken.

Schrappen

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In de context van geleidelijke 
migratie naar "volledige IP-netwerken" 
belemmert het gebrek aan 
beschikbaarheid van 
connectiviteitsproducten op basis van het 
IP-protocol voor verschillende klassen 
diensten met garandeerde kwaliteit van 
dienstverlening, die communicatiepaden 
tussen netwerkdomeinen en over 
netwerkgrenzen heen zowel binnen als 
tussen de lidstaten mogelijk maken, de 
ontwikkeling van applicaties die op 
toegang tot andere netwerken berusten, 
waardoor de technologische innovatie 
beperkt blijft. Bovendien verhindert deze 
situatie de verdere verspreiding van 
efficiëntiewinsten ten gevolge van het 
beheer en het aanbod van IP-netwerken 
en connectiviteitsproducten met 
gegarandeerde kwaliteit van 

Schrappen
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dienstverlening, in het bijzonder betere 
beveiliging, betrouwbaarheid, flexibiliteit, 
kosteneffectiviteit en snellere termijnen 
voor productlevering, waar 
netwerkaanbieders, dienstverleners en 
eindgebruikers de vruchten van plukken. 
Het is daarom noodzakelijk de wijze 
waarop deze producten worden ontwerpen 
en beschikbaar worden gesteld, te 
harmoniseren en dit onder redelijke 
voorwaarden, waaronder indien daarom 
wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de 
betrokken elektronische-
communicatieondernemingen om 
kruisleveringen te verrichten.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De ontwikkeling van Europese 
virtuele breedbandtoegangsproducten 
overeenkomstig deze verordening moet 
haar weerslag krijgen in de wijze waarop 
de nationale regelgevende instanties de 
meest geschikte oplossingen inzake 
toegang tot netwerken van aanbieders met 
aanmerkelijke marktmacht beoordelen. 
Anderzijds moet overregulering worden 
vermeden door een onnodig groot aantal 
wholesaletoegangsproducten die op basis 
van een marktanalyse zouden worden 
opgelegd of onder andere voorwaarden 
worden geleverd. Met name mag de 
invoering van Europese virtuele 
toegangsproducten op zich er niet toe 
leiden dat een bepaalde aanbieder meer 
gereguleerde toegangsproducten krijgt 
opgelegd. Bovendien mag de noodzaak 
voor nationale regelgevende instanties om 
na de goedkeuring van deze verordening 

Schrappen
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te onderzoeken of in plaats van de 
bestaande wholesaletoegangsproducten 
een Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct dient te 
worden opgelegd en om na te gaan of het 
passend is in het kader van een 
toekomstige marktanalyse waarin zij 
aanmerkelijke marktmacht zouden 
vaststellen, een Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct op te leggen, 
niet afdoen aan hun 
verantwoordelijkheid, namelijk dat zij 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG de meest passende en 
evenredige maatregel moeten aanwijzen 
om het vastgestelde concurrentieprobleem 
te verhelpen.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) In het belang van de 
voorspelbaarheid van de regelgeving 
moeten belangrijke elementen van de 
evoluerende reguleringspraktijk onder het 
huidige wettelijke kader, die een invloed 
hebben op de wijze waarop 
wholesaletoegangsproducten waaronder 
virtuele breedbandtoegangsproducten 
voor NGA-netwerken beschikbaar worden 
gesteld, ook in de wetgeving worden 
opgenomen. Het gaat hierbij om 
bepalingen die het belang duidelijk 
moeten maken, in de analyse van 
wholesaletoegangsproducten en in het 
bijzonder in de vraag of er behoefte is aan 
prijscontrole op deze toegang tot NGA-
netwerken, van de relatie die bestaat 
tussen concurrentiedruk vanwege 
alternatieve vaste en draadloze 

Schrappen
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infrastructuren, effectieve garanties voor 
niet-discriminerende toegang en het 
bestaande niveau van concurrentie in de 
retailhandel op het gebied van prijs, keuze 
en kwaliteit. Deze laatste afweging bepaalt 
uiteindelijk de voordelen voor de 
eindgebruikers. Bijvoorbeeld kunnen 
nationale regelgevende instanties bij het 
verrichten van hun individuele analyse 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG en onverminderd de 
vaststelling van aanmerkelijke 
marktmacht en de toepassing van het EU-
mededingingsrecht, van oordeel zijn dat 
waar er twee vaste NGA-netwerken 
bestaan, de marktomstandigheden 
voldoende concurrerend zijn om 
netwerken tot netwerkverbetering aan te 
zetten en om een ontwikkeling naar het 
aanbieden van ultrasnelle diensten in 
gang te zetten, hetgeen een van de 
belangrijke parameters is voor 
concurrentie op detailhandelniveau.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Er blijven zeer aanzienlijke 
prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste 
als mobiele communicatie, tussen spraak-
en sms-communicatie in eigen land en 
communicatie die in een andere lidstaat 
wordt afgegeven. Hoewel er aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen landen, 
aanbieders en tariefpakketten en tussen 
vaste en mobiele diensten, blijft dit 
zwakkere consumenten treffen en blijft dit 
de naadloze communicatie binnen de 
Unie hinderen. Dit gebeurt ondanks een 
zeer sterke daling en convergentie in 

Schrappen
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absolute zin van afgiftetarieven in de 
verschillende lidstaten en de lage prijzen 
op de doorvoermarkten. Moreover, the 
transition to an "all-IP" electronic 
communications environment should in 
due course bring additional cost 
reductions. Elk belangrijk verschil in de 
retailtarieven tussen binnenlandse 
langeafstandscommunicatie, dit zijn 
andere gesprekken dan die welke 
plaatsvinden binnen een lokale zone zoals 
aangegeven door een geografische 
nummercode in het nationale 
nummerplan, en vaste communicatie die 
in een ander lidstaat wordt afgegeven, 
moet daarom worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve criteria. De 
retailtarieven voor internationale mobiele 
communicatie mogen niet hoger liggen 
dan de Europese gereguleerde spraak- en 
sms-tarieven voor roaminggesprekken en 
sms-berichten, zoals beschreven in 
Verordening (EU) nr. 531/2012, behalve 
wanneer gerechtvaardigd op basis van 
objectieve criteria. Dergelijke criteria 
kunnen extra kosten en een redelijke 
marge hierop omvatten. Andere objectieve 
factoren kunnen betrekking hebben op 
verschillen in de desbetreffende 
prijselasticiteit en de gemakkelijke 
beschikbaarheid voor alle eindgebruikers 
van alternatieve tarieven van aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek, die tegen weinig of geen extra 
kosten grensoverschrijdende 
communicatie binnen de EU bieden, of 
van diensten van de 
informatiemaatschappij met vergelijkbare 
functies, op voorwaarde dat 
eindgebruikers door hun aanbieders 
actief over dergelijke alternatieven 
worden geïnformeerd.

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De vrijheid van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
wettige inhoud, toepassingen en diensten 
en om deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving. Deze verordening 
bepaalt de limieten voor eventuele 
beperkingen van deze vrijheid door 
aanbieders van elektronische communicatie 
maar doet geen afbreuk aan andere 
wetgeving van de Unie, met inbegrip van 
auteursrechtelijke regels en 
Richtlijn 2000/31/EG.

(46) De vrijheid van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
wettige inhoud, toepassingen en diensten 
en om deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving. Deze verordening 
bepaalt de limieten voor eventuele 
beperkingen van deze vrijheid door 
aanbieders van elektronische communicatie 
maar doet geen afbreuk aan andere 
wetgeving van de Unie, met inbegrip van 
auteursrechtelijke regels, Richtlijn 
2000/31/EG en Richtlijn 2011/93/EG, en 
met name artikel 25, op grond waarvan de 
lidstaten maatregelen kunnen nemen om 
te zorgen voor de onverwijlde verwijdering 
van webpagina's die kinderpornografie 
bevatten of verspreiden, onderworpen aan 
controles.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) In overeenstemming met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moeten beperkingen op de 
eerbiediging van het privéleven, het recht 
op de vertrouwelijkheid van 
communicatie, het recht op 
gegevensbescherming of de vrijheid om 
informatie te ontvangen of te verstrekken, 
bij wet zijn voorgeschreven en de essentie 
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van die rechten en vrijheden eerbiedigen.  
In de rechtspraak van de Unie met 
betrekking tot het toezicht op of de 
filtering van elektronische communicatie 
wordt bevestigd dat het opleggen van de 
verplichting aan een aanbieder van 
elektronische communicatie of diensten 
om zonder onderscheid te maken 
communicatie te controleren, niet alleen 
een ernstige inbreuk vormt op de vrijheid 
van ondernemerschap van de aanbieder, 
maar ook op de grondrechten van de 
klanten van de aanbieder. Elke regeling 
waarbij aanbieders van elektronische 
communicatie of diensten toezien op 
communicatie moet derhalve uitdrukkelijk 
zijn opgenomen in de wetgeving van de 
Unie, dan wel in nationale wetgeving die 
is vastgesteld overeenkomstig het recht 
van de Unie of, indien gebaseerd op een 
vrijwillige regeling, vooraf zijn 
onderworpen aan een toetsing door een 
gerechtelijke instantie. 

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie 
binnen contractueel overeengekomen 
begrenzingen op datavolume en snelheden 
voor internetdiensten bepaalde inhoud, 
applicaties of diensten of specifieke 
soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, 
reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal 
redelijke verkeersbeheersmaatregelen.
Dergelijke maatregelen dienen transparant, 
evenredig en niet-discriminerend te zijn.
Redelijk verkeersbeheer omvat de 

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie 
binnen contractueel overeengekomen 
begrenzingen op datavolume en snelheden 
voor internetdiensten en de algemene 
kenmerken van de dienst bepaalde inhoud, 
applicaties of diensten of specifieke 
soorten daarvan niet blokkeren, vertragen, 
reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal 
redelijke verkeersbeheersmaatregelen.
Dergelijke maatregelen dienen transparant, 
evenredig en niet-discriminerend te zijn.
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preventie of belemmering van ernstige 
misdrijven, waaronder vrijwillige acties 
van aanbieders om de toegang tot en de 
verspreiding van kinderporno te 
voorkomen. Het minimaliseren van de 
effecten van netwerkcongestie moet 
worden beschouwd als redelijk, op 
voorwaarde dat de netwerkcongestie 
slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke 
omstandigheden voordoet.

Het minimaliseren van de effecten van 
netwerkcongestie moet worden beschouwd 
als redelijk, op voorwaarde dat de 
netwerkcongestie slechts tijdelijk is of zich 
in uitzonderlijke omstandigheden voordoet.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag 
naar diensten en toepassingen die van 
aanbieders van elektronische communicatie 
of van de aanbieders van inhoud, 
toepassingen of diensten een hoger niveau 
van gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening vergen. Dergelijke diensten 
kunnen onder meer bestaan uit het 
uitzenden van omroepprogramma's via het 
internetprotocol (IP-TV), videoconferenties 
en bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg. Eindgebruikers moeten 
daarom ook vrij zijn om met aanbieders 
van elektronische communicatie of 
aanbieders van inhoud, toepassingen of 
diensten overeenkomsten aan te gaan 
inzake het leveren van gespecialiseerde 
diensten met een verbeterde kwaliteit van 
dienstverlening.

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag 
naar diensten en toepassingen die van 
aanbieders van elektronische communicatie 
of van de aanbieders van inhoud, 
toepassingen of diensten een hoger niveau 
van gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening vergen. Dergelijke diensten 
kunnen onder meer bestaan uit het 
uitzenden van omroepprogramma's via het 
internetprotocol (IP-TV), videoconferenties 
en bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg. Eindgebruikers moeten 
daarom ook vrij zijn om met aanbieders 
van elektronische communicatie of 
aanbieders van inhoud, toepassingen of 
diensten overeenkomsten aan te gaan 
inzake het leveren van gespecialiseerde 
diensten met een verbeterde kwaliteit van 
dienstverlening. Indien dergelijke 
overeenkomsten met de aanbieder van 
internettoegang worden gesloten, moet die 
aanbieder ervoor zorgen dat de dienst met 
een verbeterde kwaliteit de algemene 
kwaliteit van de internettoegang niet 
verzwakt, behalve als dit gezien de stand 
van de toegepaste vakkennis en 
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technologie nodig is om de levering van 
de dienst met de verbeterde kwaliteit te 
waarborgen. Bovendien mogen 
verkeersbeheersmaatregelen niet worden 
toegepast op een manier die nadelig is 
voor diensten die concurreren met de door 
de aanbieder van internettoegang 
aangeboden diensten.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Verders is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van 
flexibele kwaliteitsparameters, met 
inbegrip van lagere niveaus van voorrang 
voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De 
mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten met aanbieders 
van elektronische communicatie over een 
dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus 
kunnen onderhandelen, is noodzakelijk om
gespecialiseerde diensten te kunnen 
leveren en zal naar verwachting een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 
van nieuwe diensten zoals M2M-
communicatie (machine-to-machine).
Tegelijkertijd moeten deze regelingen 
aanbieders van elektronische communicatie 
in staat stellen een beter evenwicht in het 
verkeer te bereiken en netwerkcongestie te 
voorkomen. Aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten en aanbieders van 
elektronische communicatie moeten 
daarom vrij zijn om gespecialiseerde 
dienstverleningsovereenkomsten met 
vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, 
zolang deze overeenkomsten de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten niet

(50) Voorts is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van 
flexibele kwaliteitsparameters, met 
inbegrip van lagere niveaus van voorrang 
voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De sluiting 
van overeenkomsten voor de levering van 
dergelijke doorgiftediensten wordt door de 
huidige Uniewetgeving niet belet. De 
mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten met aanbieders 
van elektronische communicatie over een 
dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus 
kunnen onderhandelen, kan noodzakelijk
zijn om bepaalde diensten zoals M2M-
communicatie (machine-to-machine) te 
kunnen leveren. Tegelijkertijd moeten 
deze regelingen aanbieders van 
elektronische communicatie in staat stellen 
een beter evenwicht in het verkeer te 
bereiken en netwerkcongestie te 
voorkomen. Aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten en aanbieders van 
elektronische communicatie moeten 
daarom ook in de toekomst vrij zijn om 
gespecialiseerde 
dienstverleningsovereenkomsten met 
vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, 
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in wezen schaden. zolang deze overeenkomsten de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten niet 
schaden.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Nationale regelgevende instanties 
spelen een essentiële rol om te waarborgen 
dat eindgebruikers deze vrijheid van open 
internettoegang daadwerkelijk kunnen 
uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende 
instanties toezicht- en 
rapportageverplichtingen hebben en 
moeten zij verzekeren dat aanbieders van 
elektronische communicatie hun 
verplichtingen naleven en niet-
discriminerende, hoogwaardige 
internettoegangsdiensten beschikbaar 
stellen, zonder dat deze worden aangetast 
door gespecialiseerde diensten. Wanneer 
zij oordelen over de mogelijke algemene 
aantasting van internettoegangsdiensten, 
moeten nationale regelgevende instanties 
rekening houden met kwaliteitsparameters 
als timing en betrouwbaarheid (wachttijden 
of "latency", spreiding in tijdsvertraging of
"jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen 
van netwerkcongestie, reële snelheden ten 
opzichte van geadverteerde snelheden, 
performantie van internettoegangsdiensten 
in vergelijking met gespecialiseerde
diensten en kwaliteit zoals ervaren door 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten de bevoegdheid krijgen 
om aanbieders van elektronische 
communicatie gezamenlijk of individueel 
minimumeisen voor kwaliteit van 
dienstverlening op te leggen als dit nodig is 
om algemene aantasting/verslechtering van 

(51) Nationale regelgevende instanties 
spelen een essentiële rol om te waarborgen 
dat eindgebruikers deze vrijheid van open 
internettoegang daadwerkelijk kunnen 
uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende 
instanties toezicht- en 
rapportageverplichtingen hebben en 
moeten zij verzekeren dat aanbieders van 
elektronische communicatie hun 
verplichtingen naleven en niet-
discriminerende, hoogwaardige 
internettoegangsdiensten beschikbaar 
stellen. Wanneer zij oordelen over de 
mogelijke algemene aantasting van 
internettoegangsdiensten, moeten nationale 
regelgevende instanties rekening houden 
met kwaliteitsparameters als timing en 
betrouwbaarheid (wachttijden of "latency", 
spreiding in tijdsvertraging of "jitter", 
pakketverlies), niveau en gevolgen van 
netwerkcongestie, reële snelheden ten 
opzichte van geadverteerde snelheden, 
performantie van internettoegangsdiensten 
in vergelijking met diensten met een 
verbeterde kwaliteit en kwaliteit zoals 
ervaren door eindgebruikers. Nationale 
regelgevende instanties moeten de 
bevoegdheid krijgen om aanbieders van 
elektronische communicatie gezamenlijk of 
individueel minimumeisen voor kwaliteit 
van dienstverlening op te leggen als dit 
nodig is om algemene 
aantasting/verslechtering van de kwaliteit 
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de kwaliteit van de 
internettoegangsdiensten te voorkomen.

van de internettoegangsdiensten te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Om rekening te kunnen houden met 
markt- en technische ontwikkelingen 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de aanpassing van de bijlagen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen. Bij 
het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoeringsbevoegdheden met 
betrekking tot de harmonisatie en 
coördinatie met betrekking tot vergunning 
van het radiospectrum, kenmerken van 

De uitvoeringsbevoegdheden met 
betrekking tot de harmonisatie en 
coördinatie met betrekking tot vergunning 
van het radiospectrum, kenmerken van 
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draadloze toegangspunten met een klein 
bereik, coördinatie tussen lidstaten voor 
wat betreft de toewijzing van 
radiospectrum en methodologische regels 
met betrekking tot Europese virtuele 
toegangsproducten en de vrijwaring van 
internettoegang en redelijk 
verkeersbeheer en kwaliteit van 
dienstverlening, moeten worden 
uitgeoefend in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad25.

draadloze toegangspunten met een klein 
bereik en coördinatie tussen lidstaten voor 
wat betreft de toewijzing van 
radiospectrum moeten worden uitgeoefend 
in overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad25.

____________________ ____________________
25Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

25Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om de samenhang tussen het doel en 
de benodigde maatregelen om de interne 
markt voor elektronische communicatie 
op grond van deze verordening en een 
aantal specifieke bestaande wettelijke 
bepalingen te waarborgen en om 
belangrijke elementen van de evoluerende 
reguleringspraktijk te weerspiegelen, 
moeten Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en
Verordening nr. 531/2012 worden 
aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat 
Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende 
richtlijnen in overeenstemming met deze 

(71) Om de samenhang tussen het doel en 
de benodigde maatregelen om te voldoen 
aan de doelstellingen van deze 
verordening en een aantal specifieke 
bestaande wettelijke bepalingen te 
waarborgen, moeten Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en
Verordening nr. 531/2012 en Verordening 
(EG) nr. 1211/2009, alsmede Besluit nr. 
243/2012/EU worden aangepast. Dit houdt 
de harmonisatie in van de criteria die 
gebruikt worden bij de definitie van de 
relevante markten en bij de beoordeling 
van de concurrentie, de aanpassing van het 
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verordening moeten worden gelezen, 
alsmede de introductie van versterkte 
bevoegdheden van de Commissie om de 
samenhang van corrigerende maatregelen 
voor Europese aanbieders van 
elektronische communicatie met 
aanmerkelijke marktmacht in de context 
van het Europese 
raadplegingsmechanisme te waarborgen, 
de harmonisatie van de criteria die gebruikt 
worden bij de definitie van de relevante 
markten en bij de beoordeling van de 
concurrentie, de aanpassing van het 
kennisgevingssysteem uit hoofde van
Richtlijn 2002/20/EG in het licht van de 
EU-machtiging alsook de intrekking van 
bepalingen betreffende de voorwaarden 
inzake minimale harmonisatie van de 
eindgebruikersrechten waarin
Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die 
redundant zijn geworden vanwege de 
volledige harmonisatie waarin deze 
verordening voorziet.

kennisgevingssysteem uit hoofde van
Richtlijn 2002/20/EG alsook de intrekking 
van bepalingen betreffende de 
voorwaarden inzake minimale 
harmonisatie van de eindgebruikersrechten 
waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die 
redundant zijn geworden vanwege de 
volledige harmonisatie waarin deze 
verordening voorziet.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) De mobiele communicatiemarkt 
binnen de Unie blijft gefragmenteerd, 
zonder mobiel netwerk dat alle lidstaten 
dekt. Als gevolg daarvan moeten 
roamingaanbieders van een aanbieder in 
de bezochte lidstaat roamingdiensten 
afnemen wanneer zij aan hun binnen de 
Unie reizende binnenlandse klanten 
mobiele communicatiediensten willen 
aanbieden. Deze wholesaletarieven 
vormen een aanzienlijke belemmering 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
op een prijsniveau dat met binnenlandse 

Schrappen
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mobiele diensten overeenstemt. Daarom 
moeten verdere maatregelen worden 
genomen om het verlagen van deze kosten 
te vergemakkelijken. Commerciële of 
technische overeenkomsten tussen 
roamingaanbieders die een virtuele 
uitbreiding van hun netwerkdekking over 
de gehele Unie mogelijk maken, bieden de 
mogelijkheid om de wholesalekosten te 
internaliseren. Om passende stimulansen 
te bieden moeten een aantal wettelijke 
verplichtingen zoals vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 531/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad26worden 
aangepast. Met name de verplichting van 
binnenlandse aanbieders om hun klanten 
in staat te stellen spraak-, sms-, en 
dataroamingdiensten via een alternatieve 
roamingaanbieder af te nemen, mag niet 
op deze aanbieders van toepassing zijn 
wanneer roamingaanbieders door hun 
eigen netwerken of door middel van 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten ervoor zorgen 
dat hun klanten in de Unie automatisch 
roamingtarieven tegen het niveau van 
binnenlandse tarieven aangeboden, onder 
voorbehoud van een overgangsperiode 
waarin deze toegang reeds is verleend.
__________________
26Verordening (EU) nr. 531/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 juni 2012 betreffende roaming op 
openbare mobielecommunicatienetwerken 
binnen de Unie (PB L 172 van 30.6.2012, 
blz. 10).

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Overweging 73



PR\1007625NL.doc 41/118 PE522.762v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Met bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten kan een mobiele 
aanbieder roaming van zijn binnenlandse 
klanten op netwerken van partners 
behandelen als diensten die in 
aanzienlijke mate evenwaardig zijn aan de 
levering van diensten aan deze klanten op 
zijn eigen netwerken, hetgeen een 
merkbare weerslag heeft op zijn 
retailprijzen voor een dergelijke virtuele 
on-netdekking in de EU. Een dergelijke 
regeling op wholesaleniveau kan de 
ontwikkeling van nieuwe 
roamingproducten mogelijk maken, 
waardoor de keuze en concurrentie op 
retailniveau toeneemt.

Schrappen

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) De Digitale Agenda voor Europa en 
Verordening nr. 531/2012 stellen als 
beleidsdoel dat het verschil tussen 
roaming- en binnenlandse tarieven nul 
moet benaderen. In de praktijk vereist dit 
dat consumenten die in een van de breed 
waarneembare categorieën van 
binnenlandse consumptie vallen, 
geïdentificeerd aan de hand van diverse in 
de binnenlandse detailhandel aangeboden 
pakketten van een van de partijen, in volle 
vertrouwen het typische binnenlandse 
consumptiepatroon dat verbonden is aan 
hun respectieve binnenlandse 
verbruikspakket, moeten kunnen 
voortzetten wanneer zij van tijd tot tijd 
binnen de Unie reizen, zonder dat er extra 

Schrappen
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kosten boven op hun binnenlands 
verbruik komen. Deze brede categorieën 
kunnen worden geïdentificeerd aan de 
hand van de bestaande handelspraktijk, 
bijvoorbeeld door verwijzing naar het 
onderscheid in de binnenlandse 
detailhandel tussen prepaid- en postpaid-
klanten, GSM only-pakketten (die 
gesprekken en tekstberichten inhouden); 
pakketten die aangepast zijn aan 
verschillende consumptievolumes; 
pakketten voor zakelijk gebruik en voor 
consumenten; pakketten in de 
kleinhandel die prijzen per verbruikte 
eenheid (bijvoorbeeld belminuten, 
megabytes aan data) hanteren of die een 
hoeveelheid eenheden aanbieden 
(bijvoorbeeld gespreksminuten, megabytes
van dataverkeer) en ongeacht het 
werkelijke verbruik in een forfaitaire 
vergoeding voorzien. De diversiteit van de 
tariefschema's en -pakketten in de 
detailhandel waarover de klanten op de 
binnenlandse mobiele markten in de Unie 
beschikken, voldoet aan de wisselende 
behoeften van de eindgebruiker binnen 
een concurrerende markt. Deze 
flexibiliteit op de binnenlandse markten 
moet tevens haar weerslag vinden op de 
roamingmarkt binnen de Unie, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat de vraag van roamingaanbieders 
naar wholesale-inputs van onafhankelijke 
netwerkaanbieders in verschillende 
lidstaten nog steeds een reden kan zijn om 
limieten inzake redelijk gebruik op te 
leggen indien voor dit verbruik van 
roamingdiensten binnenlandse tarieven 
worden toegepast.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Hoewel het in de eerste plaats aan de 
roamingaanbieders zelf is om het redelijke 
karakter te bepalen van de volumes van de 
gesprekken, sms en data in 
roamingverkeer die onder het 
binnenlandse tarief vallen, moeten de 
nationale regelgevende instanties de 
toepassing van deze redelijke 
gebruikslimieten door de 
roamingaanbieders controleren en 
moeten zij ervoor zorgen dat deze limieten 
in de contracten uitdrukkelijk worden 
gedefinieerd aan de hand van 
gedetailleerde kwantitatieve informatie, in 
termen die begrijpelijk en transparant zijn 
voor de klanten. Daarbij moeten de 
regelgevende instanties zoveel mogelijk 
rekening houden met de desbetreffende 
richtsnoeren van Berec. In zijn 
richtsnoeren moet Berec de verschillende 
gebruikspatronen identificeren, gebaseerd 
op de achterliggende trends in spraak-, 
data- en sms-verkeer op EU-niveau en de 
evolutie van de verwachtingen ten aanzien 
van met name het draadloze dataverbruik.

Schrappen

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Voorts moet het dankzij de 
aanzienlijke daling in het recente verleden
van de mobiele afgiftetarieven in de Unie
nu mogelijk worden de extra 
roamingkosten voor inkomende 
gesprekken af te schaffen.

(76) Teneinde duidelijkheid en 
rechtszekerheid te verschaffen, moet er 
een datum worden vastgesteld voor de 
definitieve afschaffing van 
retailroamingtoeslagen, die is begonnen 
met Verordening (EG) nr. 717/2007. 
Voorts moet de Commissie vóór die 
definitieve afschaffing van retailtoeslagen 
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verslag uitbrengen over eventuele 
noodzakelijke wijzigingen op de 
wholesaletarieven, waarbij ook de
afgiftetarieven in de gehele Unie in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Om de activiteiten van Berec 
stabiliteit en strategisch leiderschap te 
verlenen, moet de raad van regelgevers 
vertegenwoordigd worden door een 
voltijdse voorzitter, die door de raad van 
regelgevers wordt benoemd op basis van 
zijn verdiensten, vaardigheden, kennis 
van de elektronische-
communicatiemarkten en de spelers 
daarvan, en zijn ervaring op het gebied 
van toezicht en regulering, na een open 
selectieprocedure die door de raad van 
regelgevers wordt georganiseerd en 
beheerd met bijstand van de Commissie. 
Voor de aanwijzing van de eerste
voorzitter van de raad van regelgevers 
moet de Commissie onder meer een lijst 
van kandidaten opstellen op basis van 
verdiensten, vaardigheden, kennis van de 
elektronische-communicatiemarkten en 
de spelers hiervan, en ervaring op het 
gebied van toezicht en regulering. Voor de 
daaropvolgende aanwijzingen moet de 
mogelijkheid voor de Commissie om deze 
lijst op te stellen worden geëvalueerd in 
een verslag dat opgemaakt dient te 
worden overeenkomstig deze verordening. 
Het Bureau van Berec moet derhalve 
bestaan uit de voorzitter van de raad van 
regelgevers, een comité van beheer en een 
administratief directeur.

Schrappen
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Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG 
en 2002/22/EG en Verordening (EG) 
nr.1211/2009 en Verordening (EU) nr. 
531/2012 moeten zodoende 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(78) Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG 
en 2002/22/EG en Verordening (EG) 
nr.1211/2009 en Verordening (EU) nr. 
531/2012, alsmede Besluit nr. 
243/2012/EU moeten zodoende 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) De Commissie kan Berec in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1211/2009 altijd om advies verzoeken
wanneer zij dit nodig acht voor de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze verordening.

(79) De Commissie moet Berec in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 1211/2009 altijd om advies verzoeken
indien dit nodig is voor de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 79 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79 bis) Het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie moet worden 
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herzien overeenkomstig de resolutie van 
het Europees Parlement over de 
toepassing van het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie26a. De 
herziening moet gebaseerd zijn op ex-
postbeoordelingen van de effecten van het 
kader sinds 2009, een volledige 
raadpleging en een grondige ex-
antebeoordeling van de verwachte impact 
van de voorstellen die voortvloeit uit de 
herziening. De voorstellen moeten tijdig 
worden gepresenteerd opdat de wetgever 
ze behoorlijk kan analyseren en 
bespreken.
____________
26a P7_TA(2013)0454

Or. en

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening stelt de
regelgevingsbeginselen en nadere regels 
vast die nodig zijn voor de voltooiing van 
een Europese interne markt voor 
elektronische communicatie waarin:

Deze verordening stelt de regels vast die 
nodig zijn voor:

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aanbieders van elektronische-
communicatiediensten en -netwerken het 

(a) het faciliteren van de praktische 
uitoefening van het recht van aanbieders 
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recht, de mogelijkheid en de stimulans 
krijgen om hun netwerken te ontwikkelen, 
uit te breiden en te exploiteren en om 
diensten aan te bieden, ongeacht waar de 
aanbieder is gevestigd en ongeacht of zijn 
klanten zich in de Unie bevinden,

van elektronische-communicatiediensten 
en -netwerken om hun netwerken te 
exploiteren en om diensten aan te bieden, 
ongeacht waar de aanbieder is gevestigd en 
ongeacht of zijn klanten zich in de Unie 
bevinden, via een geharmoniseerde en 
vereenvoudigde machtigingsprocedure,

Or. en

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) burgers en bedrijven het recht en de 
mogelijkheid hebben om toegang te 
verkrijgen tot concurrerende, veilige en 
betrouwbare communicatiediensten,
ongeacht of deze diensten binnen de Unie 
worden aangeboden, zonder te worden 
gehinderd door grensoverschrijdende 
beperkingen of ongerechtvaardigde extra 
kosten.

(b) het faciliteren van de praktische 
uitoefening van het recht van burgers en 
bedrijven om toegang te verkrijgen tot 
concurrerende, veilige en betrouwbare
elektronische communicatiediensten, 
zonder te worden gehinderd door 
grensoverschrijdende beperkingen of 
ongerechtvaardigde extra kosten,

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het verwezenlijken van een beter 
gecoördineerd Uniekader voor 
geharmoniseerd radiospectrum voor 
draadloze 
breedbandcommunicatiediensten;

Or. en



PE522.762v01-00 48/118 PR\1007625NL.doc

NL

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) het aan de orde stellen van de 
afschaffing van ongerechtvaardigde 
toeslagen voor roamingverkeer in de 
Unie.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om vereenvoudigde, voorspelbare en 
convergente regelgevende voorwaarden 
met betrekking tot belangrijke 
administratieve en commerciële 
parameters te verzekeren, met inbegrip 
van de evenredigheid van individuele 
verplichtingen die op grond van een 
marktanalyse kunnen worden opgelegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om duurzame concurrentie binnen de 
interne markt en het mondiale 
concurrentievermogen van de Unie te 
bevorderen en om sectorspecifieke 

Schrappen
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marktregulering overeenkomstig te 
verminderen als en wanneer deze 
doelstellingen worden bereikt;

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) om innovatieve en hoogwaardige 
dienstverlening te vergemakkelijken;

Schrappen

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) om de beschikbaarheid en het zo 
efficiënt mogelijke gebruik van 
radiospectrum te verzekeren, ongeacht 
hiervoor een algemene machtiging dan 
wel individuele gebruiksrechten vereist 
zijn, voor draadloze breedbanddiensten ter 
ondersteuning van innovatie, 
investeringen, banen en voordelen voor de 
eindgebruiker;

Schrappen

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) om de belangen van de burgers en 
eindgebruikers met betrekking tot 
connectiviteitsmogelijkheden te dienen, 
door het investeringsklimaat te 
bevorderen voor een verbetering van de 
keuze en de kwaliteit van de toegang tot 
het netwerk en van de dienstverlening, en 
door de mobiliteit binnen de gehele Unie 
en zowel sociale als territoriale inclusie te 
vergemakkelijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om de uitvoering van de algemene 
beginselen van lid 2 te waarborgen, 
voorziet deze verordening voorts in de 
nodige nadere bepalingen voor:

Schrappen

(a) een EU-machtiging voor Europese 
aanbieders van elektronische 
communicatie;
(b) verdere convergentie van de 
regelgeving wat betreft de noodzaak en 
evenredigheid van de maatregelen die 
door de nationale regelgevende instanties 
aan de Europese aanbieders van 
elektronische communicatie worden 
opgelegd;
(c) het geharmoniseerde aanbod op EU-
niveau van bepaalde 
groothandelsproducten voor breedband 
onder convergente reglementaire 
voorwaarden;
(d) een gecoördineerd Europees kader 
voor de toewijzing van geharmoniseerd 
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radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatiediensten, 
waardoor een Europese draadloze ruimte 
tot stand kan worden gebracht;
(e) de harmonisatie van regels met 
betrekking tot de rechten van 
eindgebruikers en de bevordering van 
effectieve concurrentie op de 
detailhandelsmarkten, waardoor een 
Europese consumentenruimte tot stand 
kan worden gebracht;
(f) de afschaffing van ongerechtvaardigde 
toeslagen voor communicatie binnen de 
Unie en voor roamingverkeer in de Unie.

Or. en

Amendement 60

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "Europese aanbieder van 
elektronische communicatie": een in de 
Unie gevestigde onderneming die 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten aanbiedt of voornemens is dit te 
doen, rechtstreeks dan wel door middel 
van een of meerdere 
dochterondernemingen, gericht op meer 
dan één lidstaat en die niet kan worden 
beschouwd als een dochteronderneming 
van een andere aanbieder van 
elektronische communicatie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Met deze bepalingen wordt een omvangrijke, complexe constructie met een onvoorspelbare 
toezichtsstructuur ingevoerd. Al deze voorstellen moeten aan een diepgaande, grondige 
raadplegingsprocedure worden onderworpen en derhalve gedurende de herziening van het 
gehele kader worden geanalyseerd.
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Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "dochteronderneming": een 
onderneming waarin een andere 
onderneming direct of indirect:

Schrappen

(i) de bevoegdheid heeft om meer dan de 
helft van de stemrechten uit te oefenen, of
(ii) de bevoegdheid heeft om meer dan de 
helft van de leden van de raad van 
toezicht, raad van bestuur of 
ondernemingen die het bedrijf juridisch 
vertegenwoordigen, te benoemen, of
(iii) has the right to manage the 
undertaking's affairs;

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "EU-machtiging": het wettelijke 
kader van een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie in de Unie, 
op basis van de algemene machtiging in 
de lidstaat van herkomst en in 
overeenstemming met deze verordening;

Schrappen

Or. en
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "lidstaat van herkomst": de lidstaat 
waar de Europese aanbieder van 
elektronische communicatie zijn 
hoofdvestiging heeft;

Schrappen

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "hoofdvestiging": de plaats van 
vestiging in de lidstaat waar de 
belangrijkste beslissingen met betrekking 
tot de investeringen en het aanbieden van 
elektronische-communicatiediensten of -
netwerken binnen de Unie worden 
genomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "lidstaat van ontvangst": elke andere 
lidstaat dan de lidstaat van herkomst waar 
een Europese aanbieder van elektronische 
communicatie elektronische-
communicatienetwerken of -diensten
aanbiedt;

Schrappen
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Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "virtuele breedbandtoegang": een 
vorm van groothandelstoegang tot 
breedbandnetwerken bestaande uit een 
virtuele toegangslink naar de lokalen van 
de klant over elke 
toegangsnetwerkarchitectuur, met 
uitzondering van fysieke ontbundeling, 
samen met een transmissiedienst naar een 
bepaalde reeks overdrachtspunten en met 
inbegrip van specifieke 
netwerkelementen, specifieke 
netwerkfunctionaliteiten en 
ondersteunende IT-systemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "connectiviteitsproduct met 
gegarandeerde servicekwaliteit (ASQ)": 
een product dat op de internet protocol 
exchange (IP-exchange) ter beschikking 
wordt gesteld waarmee klanten een IP-
communicatieverbinding kunnen opzetten 
tussen een punt van interconnectie en een 
of meerdere aansluitpunten op het vaste 
netwerk, en waarmee gedefinieerde 
niveaus van end-to-end-netwerkprestaties 
mogelijk zijn om aan eindgebruikers 
specifieke diensten te bieden op basis van 
de levering van een vastgestelde kwaliteit 

Schrappen
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van dienstverlening, gebaseerd op 
specifieke parameters;

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "langeafstandscommunicatie": stem-
of berichtendiensten die worden 
afgegeven buiten de plaatselijke centrale 
en regionale tariefzones zoals 
geïdentificeerd met een geografische 
gebiedscode in het nationale 
nummerplan;

Schrappen

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "gespecialiseerde dienst": een 
elektronische-communicatiedienst of enig 
andere dienst die de mogelijkheid biedt om 
toegang te verkrijgen tot specifieke inhoud, 
toepassingen of diensten of een combinatie 
hiervan en waarvan de technische 
kenmerken end-to-end zijn gecontroleerd 
of die de mogelijkheid biedt gegevens van 
of naar een bepaald aantal partijen of 
eindpunten te verzenden respectievelijk te 
ontvangen, die niet op de markt wordt 
aangeboden of niet op grote schaal wordt 
gebruikt als vervanging voor 
internettoegangsdiensten;

(15) "gespecialiseerde dienst": een 
elektronische-communicatiedienst of enig 
andere dienst die de mogelijkheid biedt om 
toegang te verkrijgen tot specifieke inhoud, 
toepassingen of diensten of een combinatie 
hiervan met een gegarandeerde capaciteit
en waarvan de technische kenmerken end-
to-end zijn gecontroleerd of die de 
mogelijkheid biedt gegevens van of naar 
een bepaald aantal partijen of eindpunten te 
verzenden respectievelijk te ontvangen, die 
niet op de markt wordt aangeboden of niet 
op grote schaal wordt gebruikt als 
vervanging voor internettoegangsdiensten;
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Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie heeft het recht 
om binnen de Unie netwerken en diensten 
voor elektronische communicatie aan te 
bieden en de rechten uit te oefenen die 
verbonden zijn met het aanbieden van 
dergelijke netwerken en diensten in elke 
lidstaat waar hij actief is op grond van een 
EU-machtiging, die uitsluitend is 
onderworpen aan de in artikel 4 bedoelde 
kennisgevingsvereisten.

1. Elke aanbieder van elektronische 
communicatie heeft het recht om binnen de 
Unie netwerken en diensten voor 
elektronische communicatie aan te bieden 
en de rechten uit te oefenen die verbonden 
zijn met het aanbieden van dergelijke 
netwerken en diensten in elke lidstaat waar 
hij actief is.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Europese aanbieder van 
elektronische communicatie is 
onderworpen aan de regels en 
voorwaarden die in elke betrokken lidstaat 
gelden overeenkomstig het EU-recht, 
tenzij anders is bepaald in deze 
verordening en onverminderd het 
bepaalde in Verordening (EU) 
nr. 531/2012.

Schrappen

Or. en
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 12 van 
Richtlijn 2002/20/EG kan een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie alleen aan in de lidstaat 
van ontvangst toepasselijke 
administratieve kosten worden 
onderworpen wanneer de aanbieder in die 
lidstaat een jaaromzet voor elektronische 
communicatiediensten heeft die meer 
bedraagt dan 0,5% van de totale nationale 
omzet voor elektronische communicatie. 
Bij het opleggen van deze kosten wordt 
uitsluitend rekening gehouden met de 
omzet voor elektronische-
communicatiediensten in de betrokken 
lidstaat.

Schrappen

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 13, lid 1, 
onder b, van Richtlijn 2002/22/EG kan 
een Europese aanbieder van elektronische 
communicatie alleen aan de in de lidstaat 
van ontvangst verplichte bijdragen voor 
de netto kosten van universele 
dienstverplichtingen worden onderworpen 
wanneer de aanbieder in die lidstaat een 
jaaromzet voor elektronische-
communicatiediensten heeft die meer 
bedraagt dan 3% van de totale nationale 
omzet voor elektronische communicatie. 
Bij het opleggen van dergelijke bijdragen 

Schrappen
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wordt uitsluitend rekening gehouden met 
de omzet in de betrokken lidstaat.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie heeft het recht 
op gelijke behandeling door de nationale 
regelgevende instanties van verschillende 
lidstaten in objectief vergelijkbare 
situaties.

5. Nationale regelgevende instanties 
behandeling aanbieders van elektronische 
communicatie gelijk in vergelijkbare 
situaties, ongeacht de lidstaat waar zij 
gevestigd zijn.

Or. en

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In het geval van een geschil tussen 
ondernemingen waarbij een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie betrokken is en dat 
betrekking heeft op verplichtingen die 
overeenkomstig Richtlijnen 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG, 
deze verordening of Verordening (EU) nr. 
531/2012 van toepassing zijn in een 
lidstaat van ontvangst, mag de aanbieder 
van elektronische communicatie de 
nationale regelgevende instantie in de 
lidstaat van herkomst raadplegen, en die 
kan een advies geven om ervoor te zorgen 
dat de regelgevende praktijken consistent 
worden ontwikkeld. De nationale 

Schrappen
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regelgevende instantie in de lidstaat van 
ontvangst houdt bij de beslechting van het 
geschil zoveel mogelijk rekening met het 
advies van de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Europese aanbieders van elektronische 
communicatie die op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
het recht hebben om in meer dan één 
lidstaat elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
te bieden, doen de in artikel 4 bedoelde 
kennisgeving uiterlijk op 1 juli 2016.

Schrappen

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 78

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

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de uitoefening van de in deze 
afdeling verleende bevoegdheden houdt de 
Commissie zo veel mogelijk rekening met 
het relevante advies van de Beleidsgroep
Radiospectrum (BRS), opgericht op grond 
van Besluit 2002/622/EG van de 

3. Bij de uitoefening van de in deze 
afdeling verleende bevoegdheden houdt de 
Commissie zo veel mogelijk rekening met 
het relevante advies van de Beleidsgroep 
Radiospectrum (BRS), opgericht op grond 
van Besluit 2002/622/EG van de 
Commissie28, en met alle optimale 
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Commissie28. regelgevingpraktijken, verslagen of 
adviezen van het Berec inzake kwesties 
die onder de bevoegdheid van dit orgaan 
vallen.

_______________ ______________
28Besluit 2002/622/EG van de Commissie 
van 26 juli 2002 tot oprichting van een 
Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 
van 27.7.2002, blz. 49).

28Besluit 2002/622/EG van de Commissie 
van 26 juli 2002 tot oprichting van een 
Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 
van 27.7.2002, blz. 49).

Or. en

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Harmonisatie van bepaalde aspecten 

betreffende de overdracht of verhuur van 
individuele gebruiksrechten met 

betrekking tot radiofrequenties en de 
looptijd daarvan

1. Onverminderd de toepassing van 
mededingingsregels op ondernemingen is 
het volgende van toepassing met 
betrekking tot de overdracht of verhuur 
van spectrumgebruiksrechten, of delen 
daarvan, zoals bepaald in artikel 6, lid 8, 
van Besluit nr. 243/2012/EU;
a) de lidstaten maken de huidige details 
van al deze gebruiksrechten openbaar in 
een gestandaardiseerd elektronisch 
formaat;
b) de lidstaten kunnen een bestaande 
houder van dergelijke gebruiksrechten 
een overdracht of verhuur niet weigeren;
c) in gevallen waarop punt b) niet van 
toepassing is, kunnen de lidstaten een 
overdracht uitsluitend weigeren wanneer 
wordt vastgesteld dat er een duidelijk 
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risico bestaat dat de nieuwe houder niet 
kan voldoen aan de bestaande 
voorwaarden voor het gebruiksrecht;
d) in gevallen waarop punt b) niet van 
toepassing is, kunnen de lidstaten een 
verhuur niet weigeren wanneer de 
overdrager zich ertoe verbindt 
verantwoordelijk te blijven voor het 
voldoen aan de bestaande voorwaarden 
voor het gebruiksrecht.
2. Administratieve lasten die aan 
ondernemingen worden opgelegd in 
verband met de verwerking van een 
aanmelding voor de overdracht of 
verhuur van spectrum dienen uitsluitend 
ter dekking van de administratiekosten, 
waaronder ondersteunende maatregelen 
zoals de afgifte van een nieuw 
gebruiksrecht, die zijn gemaakt bij de 
verwerking van de aanvraag. Dergelijke
lasten worden opgelegd op een objectieve, 
transparante en evenredige manier, 
waarbij extra administratiekosten en 
daarmee samenhangende lasten tot een 
minimum worden beperkt. Artikel 12, lid 
2, van Richtlijn 2002/20/EG is van 
toepassing op de krachtens dit lid 
opgelegde lasten. 
3. Alle spectrumgebruiksrechten worden 
toegekend voor een minimale looptijd van 
30 jaar. De lidstaten kunnen 
gebruiksrechten van onbepaalde duur 
toekennen.
4. De duur van alle bestaande 
spectrumgebruiksrechten wordt hierbij 
verlengd tot 30 jaar vanaf de datum 
waarop het recht wordt toegekend, 
onverminderd de andere voorwaarden met 
betrekking tot het gebruiksrecht en 
gebruiksrechten van onbepaalde duur. 

Or. en

Motivering
De praktische mogelijkheid van spectrumhandel moet verder worden verbeterd om de 
oprichting van een secundaire spectrummarkt te bevorderen, wat leidt tot een efficiëntere 
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toewijzing van vrijgemaakte spectrumbronnen. Een dergelijke markt wordt verder bevorderd 
door de minimale duur van vergunningen te verlengen tot 30 jaar (onverminderd langere of 
onbepaalde duur).

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale bevoegde autoriteiten 
onthouden zich van de toepassing van 
procedures of het opleggen van 
voorwaarden voor het gebruik van het 
radiospectrum die Europese aanbieders 
van elektronische communicatie onnodig 
kunnen hinderen bij het verstrekken van 
geïntegreerde elektronische-
communicatienetwerken en -diensten in 
meerdere lidstaten of in de hele EU.

De nationale bevoegde autoriteiten 
onthouden zich van de toepassing van 
procedures of het opleggen van 
voorwaarden voor het gebruik van het 
radiospectrum die aanbieders van 
elektronische communicatie onnodig 
kunnen hinderen bij het verstrekken van 
geïntegreerde elektronische-
communicatienetwerken en -diensten in 
meerdere lidstaten of in de hele EU.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
passen de minst belastende 
machtigingsprocedure toe voor het toestaan 
van het gebruik van het radiospectrum, op 
basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria, op 
een zodanige wijze dat de flexibiliteit en de 
efficiëntie van het gebruik van het 
radiospectrum worden geoptimaliseerd en 
dat in de hele EU vergelijkbare 
omstandigheden worden bevorderd voor 
geïntegreerde multiterritoriale 
investeringen en activiteiten van Europese
aanbieders van elektronische 

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
passen de minst belastende 
machtigingsprocedure toe voor het toestaan 
van het gebruik van het radiospectrum, op 
basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria, op 
een zodanige wijze dat de flexibiliteit en de 
efficiëntie van het gebruik van het 
radiospectrum worden geoptimaliseerd en 
dat in de hele EU vergelijkbare 
omstandigheden worden bevorderd voor 
geïntegreerde multiterritoriale 
investeringen en activiteiten van 
aanbieders van elektronische 
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communicatie. communicatie.

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de vaststelling van de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor het gebruik van het radiospectrum 
moeten de nationale bevoegde autoriteiten 
met name rekening houden met de gelijke 
behandeling van bestaande en potentiële 
aanbieders en van Europese aanbieders 
van elektronische communicatie en 
andere ondernemingen.

3. Bij de vaststelling van de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor het gebruik van het radiospectrum 
moeten de nationale bevoegde autoriteiten 
met name rekening houden met de gelijke 
behandeling van bestaande en potentiële 
aanbieders.

Or. en

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale bevoegde autoriteiten stellen
een tijdschema op voor de toekenning van 
gebruiksrechten of de verlenging van deze 
rechten overeenkomstig de voorwaarden 
van de bestaande rechten, die van 
toepassing zijn op het geharmoniseerde 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie.

Met volledige inachtneming van Richtlijn 
2002/21/EG, in het bijzonder de artikelen 
7, 8, 8 bis, 9 en 9 bis, Besluit nr. 
676/2002/EU en Besluit nr. 243/2012/EU, 
met name de artikelen 2, 3, 5 en 6, stellen 
de nationale bevoegde autoriteiten een 
tijdschema op voor de toekenning van 
gebruiksrechten of de verlenging van deze 
rechten overeenkomstig de voorwaarden 
van de bestaande rechten.

Or. en
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Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De duur van het gebruiksrecht of de data 
voor opeenvolgende vernieuwingen 
worden lang voorafgaand aan de 
relevante procedure opgenomen in het 
tijdschema zoals bedoeld in de eerste 
alinea. Bij de opstelling van de 
tijdsschema's, duur en hernieuwingscycli 
wordt rekening gehouden met de 
noodzaak voor een voorspelbaar 
investeringsklimaat, de effectieve 
mogelijkheid om alle relevante nieuwe 
radiospectrumbanden vrij te geven die 
voor draadloze breedbandcommunicatie 
zijn geharmoniseerd en de periode voor de 
afschrijving van investeringen tegen 
concurrerende voorwaarden.

Schrappen

Or. en

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het waarborgen van een 
coherente uitvoering van lid 1 in de gehele 
Unie en vooral het in staat stellen van de 
gesynchroniseerde beschikbaarheid van 
draadloze diensten binnen de Unie, kan de 
Commissie, door middel van 
uitvoeringshandelingen:

Met het oog op het waarborgen van een 
coherente uitvoering van lid 1 in de gehele 
Unie en vooral het in staat stellen van de 
gesynchroniseerde beschikbaarheid van 
draadloze diensten binnen de Unie, zal de 
Commissie, door middel van 
uitvoeringshandelingen die binnen één 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening moeten worden 
vastgesteld:

Or. en
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een minimale duur bepalen die niet 
korter is dan 30 jaar, voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde 
banden, of bepalen dat de rechten voor 
onbepaalde duur moeten worden 
toegewezen;

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan tevens 
uitvoeringshandelingen vaststellen die de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden harmoniseert, die 
reeds bestaan op de datum van vaststelling 
van deze handelingen, met het oog op de 
synchronisatie van de vernieuwingsdatum 
of de herplaatsing van de gebruiksrechten 
voor dergelijke banden, met inbegrip van 
mogelijke synchronisatie met de datum van 
verlenging of herschikking van andere 
banden die middels uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Behoudens de tweede alinea van artikel 8 
bis, lid 3, stelt de Commissie tevens
binnen één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening
uitvoeringshandelingen vast om de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden te harmoniseren, 
die reeds bestaan op de datum van 
vaststelling van deze handelingen, met het 
oog op de synchronisatie van de 
vernieuwingsdatum of de herplaatsing van 
de gebruiksrechten voor dergelijke banden, 
met inbegrip van mogelijke synchronisatie 
met de datum van verlenging of 
herschikking van andere banden die 
middels uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd. Die 
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uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen een 
geharmoniseerde datum voor vernieuwing 
of herschikking van de gebruiksrechten 
voor het radiospectrum definiëren die na de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
bestaande individuele gebruiksrechten van 
het radiospectrum in een van de lidstaten 
valt, verlengen de nationale bevoegde 
autoriteiten de bestaande rechten tot de 
geharmoniseerde datum onder dezelfde 
voorheen geldende materiële 
machtigingsvoorwaarden, met inbegrip 
van de toepasselijke periodieke 
vergoedingen.

Wanneer in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen een 
geharmoniseerde datum voor vernieuwing 
of herschikking van de gebruiksrechten 
voor het radiospectrum definiëren die na de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
bestaande individuele gebruiksrechten van 
het radiospectrum in een van de lidstaten 
valt, wordt de duur van die 
gebruiksrechten verlengd onverminderd 
de andere voorwaarden met betrekking tot 
die rechten.

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de overeenkomstig de tweede 
alinea toegekende verlenging significant 
is ten opzichte van de oorspronkelijke 
duur van het gebruiksrecht, mag de 
nationale bevoegde instantie de 
verlenging van de gebruiksrechten 

Schrappen
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onderwerpen aan enige aanpassing van 
de voorheen geldende 
machtigingsvoorwaarden die in het licht 
van de gewijzigde omstandigheden 
noodzakelijk zijn, met inbegrip van het 
opleggen van extra kosten. Deze extra 
kosten worden gebaseerd op een pro rata 
temporis toepassing op de initiële 
vergoeding voor de oorspronkelijke 
gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis 
van de oorspronkelijk geplande duur werd 
berekend.

Or. en

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer nationale bevoegde autoriteiten 
voorafgaand aan de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen gebruiksrechten 
verlenen voor geharmoniseerde banden 
stellen zij voorwaarden op voor een 
dergelijke toekenning en met name 
voorwaarden met betrekking tot de duur, 
op een zodanige wijze dat de 
belanghebbenden van deze gebruiksrechten 
er op worden gewezen dat de Commissie
uitvoeringshandelingen in 
overeenstemming met lid 2 tot vaststelling 
van een minimale duur van dergelijke 
rechten of een gesynchroniseerde afloop-
of verleningscyclus voor de gehele Unie
heeft aangenomen. Deze alinea is niet van 
toepassing op het verlenen van rechten van 
onbepaalde duur.

Wanneer nationale bevoegde autoriteiten 
voorafgaand aan de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen gebruiksrechten 
verlenen voor geharmoniseerde banden 
stellen zij voorwaarden op voor een 
dergelijke toekenning, op een zodanige 
wijze dat de belanghebbenden van deze 
gebruiksrechten er op worden gewezen dat 
de Commissie in overeenstemming met lid 
2 uitvoeringshandelingen voor de gehele 
Unie kan aannemen. Deze alinea is niet 
van toepassing op het verlenen van 
rechten van onbepaalde duur.

Or. en
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Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen.
De Commissie kan uitvoeringshandelingen
aannemen waarin het formaat en de 
procedures voor het verstrekken van 
dergelijke informatie worden vastgesteld.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen.
De Commissie neemt binnen één jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening uitvoeringshandelingen aan
waarin het formaat en de procedures voor 
het verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) duur van de gebruiksrechten; (c) duur van de gebruiksrechten, die niet 
korter is dan 30 jaar;

Or. en
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Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) voorwaarden met betrekking tot de 
toewijzing, overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten;

(j) voorwaarden met betrekking tot de 
toewijzing, verlenging, overdracht of 
accumulatie van gebruiksrechten;

Or. en

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) eventuele uitvoeringshandelingen die 
overeenkomstig artikel 12 zijn vastgesteld;

(d) uitvoeringshandelingen die 
overeenkomstig artikel 12 zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, specificeert de Commissie, door 
middel van een binnen één jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening vast te stellen
uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, de
implementatie en de exploitatie van 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
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verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik.
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad.31

Als deze technische specificaties worden 
nageleefd zal het discrete karakter bij 
gebruik binnen verschillende lokale 
contexten worden gewaarborgd. De 
Commissie specificeert deze technische 
kenmerken aan de hand van de maximale 
grootte, kracht en elektromagnetische 
eigenschappen, evenals de visuele impact 
van de ingezette draadloze toegangspunten 
met klein bereik. Deze technische 
kenmerken voor het gebruik van draadloze 
toegangspunten met klein bereik moeten 
ten minste voldoen aan de eisen van 
Richtlijn 2013/35/EU30 en aan de drempels 
zoals uiteengezet in Aanbeveling 
1999/519/EG van de Raad.31

__________________ __________________
30Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden)
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

30Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden)
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

31Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

31Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Or. en

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 – afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Op deze producten is zware kritiek geleverd: ze zouden bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor 
het beoogde doel en fundamenteel indruisen tegen de benadering van het kader. Ze moeten 
worden verwijderd en in de herziening worden opgenomen. 

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

a) wat vaste communicatie betreft, de 
tarieven voor binnenlandse lange-
afstandscommunicatie;
b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
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nr. 531/2012.

Or. en

Motivering

Vaste en mobiele internationale gesprekken zijn momenteel gedereguleerde concurrerende 
markten waarvoor geen EU-regelgeving is vereist.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden, en 
overeenkomstig dergelijke 
overeenkomsten over datavolumes, 
gebruik te maken van aanbiedingen van 
aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegang overeenkomsten te 
sluiten over datavolumes en snelheden en 
de algemene kenmerken van de dienst.

Or. en

Motivering

Van aanbieders van internettoegang moet niet alleen geëist dat zij voldoen aan de 
basisbehoeften van gebruikers; het moet hen ook vrij staan te voldoen aan specifiekere 
verzoeken van gebruikers, zoals:  het uitzenden van omroepprogramma's via het 
internetprotocol (IP-TV), videoconferenties en bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eindgebruikers zijn ook vrij om met 
aanbieders van elektronische communicatie 
aan het publiek of met aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten, 

Eindgebruikers zijn ook vrij om met 
aanbieders van elektronische communicatie 
aan het publiek of met aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten, 
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overeenkomsten te sluiten voor het leveren 
van gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit.

overeenkomsten te sluiten voor het leveren 
van gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit. Indien dergelijke 
overeenkomsten met de aanbieder van 
internettoegang worden gesloten, zorgt die 
aanbieder ervoor dat de dienst met een 
verbeterde kwaliteit de algemene kwaliteit 
van de internettoegang niet verzwakt, 
behalve als dit gezien de stand van de 
toegepaste vakkennis en technologie 
nodig is om de levering van de dienst met 
een verbeterde kwaliteit te waarborgen.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, met elkaar 
overeenkomsten sluiten over de levering 
van de gerelateerde datavolumes of verkeer 
als speciale diensten van een bepaalde 
kwaliteit of met een toepassingsspecifieke 
capaciteit. Het verlenen van 
gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit 
van de diensten inzake internettoegang
niet herhaaldelijk of voortdurend 
verzwakken.

Aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek kunnen met 
elkaar overeenkomsten sluiten over de 
levering van de gerelateerde datavolumes 
of verkeer als speciale diensten van een 
bepaalde kwaliteit of met een 
toepassingsspecifieke capaciteit. Het 
verlenen van gespecialiseerde diensten 
mag de kwaliteit van de internetdiensten
niet herhaaldelijk of voortdurend 
verzwakken. Bovendien worden 
verkeersbeheersmaatregelen niet 
toegepast op een manier die nadelig is 
voor diensten die concurreren met de door 
de aanbieder van internettoegang 
aangeboden diensten.

Or. en

Motivering

De beginselen van transparantie en non-discriminatie moeten worden gewaarborgd in de 
bepalingen van deze verordening.
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren of ernstige misdrijven te 
voorkomen of te verhinderen;

a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren;

Or. en

Motivering

Dit doet geen afbreuk aan Richtlijn nr. 2011/92, lid 25, op grond waarvan de lidstaten 
maatregelen kunnen nemen om te zorgen voor de onverwijlde verwijdering van webpagina's 
die kinderpornografie bevatten of verspreiden, onderworpen aan controles.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instanties
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat 
de eindgebruikers effectief kunnen 
profiteren van de vrijheden zoals 
beschreven in artikel 23, leden 1 en 2, dat 
artikel 23, lid 5, wordt nageleefd en dat
niet-discriminerende 
internettoegangsdiensten voortdurend 
beschikbaar zijn en dat deze een 
kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 

1. Bij het uitoefenen van hun 
bevoegdheden krachtens artikel 30 bis met 
betrekking tot artikel 23, zien de nationale 
regelgevende instanties strikt toe op de 
voortdurende beschikbaarheid van niet-
discriminerende internettoegangsdiensten
met een kwaliteitsniveau dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt.
Zij zien in samenwerking met andere 
bevoegde nationale instanties ook toe op de 
gevolgen voor culturele diversiteit en 
innovatie. De nationale regelgevende 
instanties brengen jaarlijks een verslag uit
over hun toezicht en hun bevindingen, en 
doen deze verslagen toekomen aan de 
Commissie en het Berec.
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het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. Het Berec stelt na raadpleging van 
belanghebbenden en in samenwerking 
met de Commissie richtsnoeren vast voor 
de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Teneinde de beginselen van transparantie en non-discriminatie te waarborgen en te zorgen 
voor de uniforme toepassing ervan in de gehele Unie, moet het Berec toereikende 
richtsnoeren opstellen.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Toezicht en handhaving

1. De nationale regelgevende instanties 
controleren en zien toe op de naleving van 
deze verordening op hun grondgebieden.
2. De nationale regelgevende instanties 
maken geactualiseerde informatie inzake 
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de toepassing van deze verordening 
openbaar op een manier die 
belangstellenden gemakkelijk toegang tot 
die informatie biedt.
3. De nationale regelgevende instanties 
hebben de bevoegdheid om bij de 
ondernemingen waarop de bepalingen 
van deze verordening van toepassing zijn, 
alle informatie op te vragen die relevant is 
voor de uitvoering en handhaving van 
deze verordening. Die ondernemingen 
verstrekken dergelijke informatie op 
verzoek onverwijld en in 
overeenstemming met de door de 
nationale regelgevende instantie 
vastgestelde termijnen en mate van detail.
4. De nationale regelgevende instanties 
kunnen op eigen initiatief optreden om de 
naleving van deze verordening te 
waarborgen.
5. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie een inbreuk op deze verordening 
constateert, kan zij de onmiddellijke 
beëindiging van deze inbreuk eisen.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot Europese aanbieders 
van elektronische communicatie worden 
sancties opgelegd overeenkomstig 
hoofdstuk II met betrekking tot de 
respectieve bevoegdheden van de 
nationale regelgevende instanties in de 
lidstaten van herkomst en ontvangst.

Schrappen

Or. en
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Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3, lid 2, tweede alinea, wordt
geschrapt.

(1) Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 – letter a (nieuw) 
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

a) lid 2 komt als volgt te luiden:
2. Het aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken of het aanbieden 
van elektronische communicatiediensten 
kan, onverminderd de specifieke 
verplichtingen van artikel 6, lid 2, en de 
gebruiksrechten van artikel 5, alleen 
worden onderworpen aan een algemene 
machtiging. Van de betrokken 
onderneming kan worden verlangd dat zij 

"2. Het aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken of het aanbieden 
van elektronische communicatiediensten 
kan, onverminderd de specifieke 
verplichtingen van artikel 6, lid 2, en de 
gebruiksrechten van artikel 5, alleen 
worden onderworpen aan een algemene 
machtiging. Indien een lidstaat een 
kennisgevingsverplichting 
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een kennisgeving indient, maar niet dat zij 
een expliciet besluit of andere 
bestuurshandeling van de nationale 
regelgevende instantie moet verkrijgen 
alvorens de uit de machtiging 
voortvloeiende rechten te kunnen 
uitoefenen. Na de eventueel vereiste 
kennisgeving kan een onderneming haar 
activiteiten aanvangen, waar nodig met 
inachtneming van de bepalingen inzake 
gebruiksrechten van de artikelen 5, 6 en 7.

gerechtvaardigd acht, kan die lidstaat van
ondernemingen verlangen dat zij een 
kennisgeving indienen bij het Berec, maar 
niet dat zij een expliciet besluit of een
andere bestuurshandeling van de nationale 
regelgevende instantie of een andere 
autoriteit moeten verkrijgen alvorens de 
uit de machtiging voortvloeiende rechten te 
kunnen uitoefenen. Na de eventueel 
vereiste kennisgeving aan het Berec kan 
een onderneming haar activiteiten 
aanvangen, waar nodig met inachtneming 
van de bepalingen inzake gebruiksrechten 
van de artikelen 5, 6 en 7."

Ondernemingen die grensoverschrijdende 
elektronische-communicatiediensten 
verlenen aan ondernemingen in diverse 
lidstaten zijn verplicht tot niet meer dan 
één kennisgeving per betrokken lidstaat.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:NL:HTML)

Motivering

Door middel van een gestandaardiseerde kennisgeving aan het Berec wordt ervoor gezorgd 
dat maatschappijen in vergelijkbare omstandigheden niet worden gediscrimineerd door 
verschillende lidstaten en dat er op de interne markt consistente regelgevingspraktijken 
worden toegepast.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 – letter b (nieuw) 
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

b) lid 3 komt als volgt te luiden:
3. De in lid 2 bedoelde kennisgeving 
behelst niet meer dan een verklaring 
waarmee een natuurlijke of rechtspersoon
de nationale regelgevende instantie in 

"3. Een in lid 2 bedoelde kennisgeving 
behelst niet meer dan een verklaring inzake 
een geharmoniseerde template in de vorm 
zoals uiteengezet in deel D van de bijlage,
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kennis stelt van zijn voornemen om te 
beginnen met het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken of -
diensten en de indiening van de minimale 
informatie die nodig is om de nationale 
regelgevende instantie in staat te stellen 
een register of lijst van aanbieders van 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bij te houden. Deze informatie 
moet beperkt blijven tot wat strikt 
noodzakelijk is voor de identificatie van 
de aanbieder, zoals de registratienummers 
van de onderneming, zijn 
contactpersonen, zijn adres, een korte 
beschrijving van de dienst of het netwerk, 
alsmede de datum waarop de activiteiten 
vermoedelijk van start gaan.

waarmee een natuurlijke of rechtspersoon
het Berec in kennis stelt van zijn 
voornemen om te beginnen met het 
aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken of -diensten en de 
indiening van de minimale informatie die 
nodig is om het Berec en de nationale 
regelgevende instantie in staat te stellen 
een register of lijst van aanbieders van 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten bij te houden. De lidstaten mogen 
geen aanvullende of afzonderlijke 
kennisgevingsverplichtingen opleggen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:NL:PDF)

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 – letter c (nieuw) 
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het volgende lid wordt toegevoegd:
"3 bis. De lidstaten verstrekken de 
Commissie en de andere lidstaten binnen 
12 maanden na de datum van de 
toepassing van Verordening nr. 
[XX/2014]* een gemotiveerde 
kennisgeving indien zij een 
kennisgevingsverplichting als 
gerechtvaardigd beschouwen. De 
Commissie onderzoekt de kennisgeving en 
neemt zo nodig binnen een periode van 
drie maanden vanaf de datum van de 
kennisgeving het besluit om de lidstaat in 
kwestie te verzoeken de 
kennisgevingsverplichting af te schaffen.
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______________
* Verordening (EU) nr. [XX/2014] van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van ... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie alsmede tot 
wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 
2002/21/EG en 2002/22/EG en 
Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en 
(EU) nr. 531/2012 (PB L ..., blz. ...)." 

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage – deel D (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan de bijlage wordt het volgende 
deel D toegevoegd:
"D. Vereiste informatie in een 
kennisgeving krachtens artikel 3
Een kennisgeving bevat een verklaring 
betreffende het voornemen om te 
beginnen met het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten en gaat vergezeld van 
uitsluitend de volgende gegevens:
1. de naam van de aanbieder,
2. de rechtspositie, de rechtsvorm en het 
registratienummer van de aanbieder 
indien de aanbieder staat geregistreerd in 
een handelsregister of vergelijkbaar 
openbaar register,
3. het geografische adres van de 
hoofdvestiging van de aanbieder,
4. een contactpersoon,
5. een korte beschrijving van de aan te 
bieden netwerken of diensten, 
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6. de betrokken lidstaten, en
7. de datum waarop de activiteiten 
vermoedelijk van start gaan."

Or. en

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw) 
Besluit nr. 243/2012/EU
Artikel 6 – lid 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Wijzigingen van Besluit nr. 243/2012/EU
Aan artikel 6, lid 8, van Besluit nr. 
243/2012/EU 
wordt de volgende alinea toegevoegd:
"Voor het overdragen of verhuren van 
eventuele aanvullende geharmoniseerde 
banden verlenen de lidstaten op dezelfde 
wijze toelating als voor de in de eerste 
alinea genoemde banden."

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 1
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 1 wordt het volgende lid 6 
toegevoegd:

Schrappen

"Deze richtlijn en de bijzondere 
richtlijnen worden uitgelegd en 
uitgevoerd in samenhang met de 
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bepalingen van Verordening 
nr. [XX/2014]."

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter g

Bestaande tekst Amendement

(1 bis) In artikel 2 wordt punt g) als volgt 
gewijzigd:

"nationale regelgevende instantie": één of 
meer lichamen die door een lidstaat zijn
belast met een van de regelgevende taken 
die in deze richtlijn en de bijzondere 
richtlijnen worden opgelegd;

"nationale regelgevende instantie": het 
lichaam dat door een lidstaat is belast met 
de regelgevende taken die in deze richtlijn 
en de bijzondere richtlijnen worden 
opgelegd;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:NL:PDF)

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 3 – lid 3 bis

Bestaande tekst Amendement

(1 ter) In artikel 3 wordt lid 3 bis 
vervangen door:

3 bis. Onverminderd de bepalingen van de 
leden 4 en 5, treden de nationale 
regelgevende instanties die
verantwoordelijk zijn voor marktregulering 
ex ante of voor de beslechtingen van 
geschillen tussen ondernemingen 

"3 bis. Onverminderd de bepalingen van 
de leden 4 en 5, is elke nationale 
regelgevende instantie ten minste
verantwoordelijk voor marktregulering ex 
ante overeenkomstig de artikelen 7, 7 bis, 
15 en 16 van deze Richtlijn en de 
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overeenkomstig artikel 20 of 21 van deze 
richtlijn, onafhankelijk op en vragen of 
aanvaarden zij geen instructies van 
andere instanties in verband met de 
uitoefening van deze taken die hun op 
grond van de nationale wetgeving tot 
omzetting van het Gemeenschapsrecht 
zijn toegewezen. Dit vormt geen beletsel 
voor toezicht overeenkomstig de nationale 
grondwet. Alleen beroepsinstanties die 
zijn opgezet in overeenstemming met 
artikel 4, zijn bevoegd besluiten van de 
nationale regelgevende instanties te 
schorsen of ongedaan te maken.

artikelen 9 tot en met 13 ter van Richtlijn 
2002/19/EG; voor de nummering, 
naamgeving en adressering, colocatie en 
het delen van netwerkelementen en 
bijbehorende faciliteiten en voor de 
beslechting van geschillen tussen 
ondernemingen overeenkomstig de 
artikelen 10, 12, 20 en 21 van deze 
richtlijn en voor de betaalbaarheid van 
tarieven, de kwaliteit van de 
dienstverlening van aangewezen 
ondernemingen, de bekostiging van 
universele dienstverplichtingen, 
regulerende controles op retaildiensten, 
contracten, transparantie en de publicatie 
van informatie, de kwaliteit van
dienstverlening, het waarborgen van 
gelijke toegang en keuzes voor 
gehandicapte eindgebruikers, 
noodhulpdiensten en het interne 
Europese alarmnummer, de toegang tot 
nummers en diensten, de voorziening in 
aanvullende faciliteiten en de 
gemakkelijker wijziging van aanbieder 
krachtens de artikelen 9, 11, 12, 17, 20, 
21, 22, 23 bis, 26, 28, 29 en 30 van 
Richtlijn 2002/22/EG, alsmede voor 
Richtlijn 2002/58/EG.

De lidstaten zorgen ervoor dat het hoofd, 
of, in voorkomend geval, de leden van het 
collegiale orgaan dat die functie vervult, 
van een nationale regelgevende instantie 
als bedoeld in de eerste alinea, of hun 
plaatsvervangers alleen kunnen worden 
ontslagen indien zij niet meer aan de 
tevoren in de nationale wetgeving 
vastgestelde eisen voor de uitoefening van 
dat ambt voldoen. Het besluit om het 
hoofd, of, in voorkomend geval, de leden 
van het collegiale orgaan dat die functie 
vervult, van de betrokken nationale 
regelgevende instantie te ontslaan wordt 
openbaar gemaakt op het moment van 
ontslag. Het ontslagen hoofd of, in 
voorkomend geval, de ontslagen leden van 
het collegiale orgaan dat die functie 
vervult, van de nationale regelgevende 

Elke nationale regelgevende instantie 
treedt onafhankelijk op en vraagt of 
aanvaardt geen instructies van andere 
instanties in verband met de uitoefening 
van deze taken die hun op grond van de 
nationale wetgeving tot omzetting van het 
Gemeenschapsrecht zijn toegewezen. Dit 
vormt geen beletsel voor toezicht 
overeenkomstig de nationale grondwet. 
Alleen beroepsinstanties die zijn opgezet 
in overeenstemming met artikel 4, zijn 
bevoegd besluiten van de nationale 
regelgevende instanties te schorsen of 
ongedaan te maken. De lidstaten zorgen 
ervoor dat het hoofd, of, in voorkomend 
geval, de leden van het collegiale orgaan 
dat die functie vervult, van een nationale 
regelgevende instantie als bedoeld in de 
eerste alinea, of hun plaatsvervangers 
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instantie ontvangen een motivering en 
hebben het recht de openbaarmaking 
daarvan te verlangen, indien zulks anders 
niet zou geschieden; in dat geval wordt zij 
openbaar gemaakt.  

alleen kunnen worden ontslagen indien zij 
niet meer aan de tevoren in de nationale 
wetgeving vastgestelde eisen voor de 
uitoefening van dat ambt voldoen. Het 
besluit om het hoofd, of, in voorkomend 
geval, de leden van het collegiale orgaan 
dat die functie vervult, van de betrokken 
nationale regelgevende instantie te ontslaan 
wordt openbaar gemaakt op het moment 
van ontslag. Het ontslagen hoofd of, in 
voorkomend geval, de ontslagen leden van 
het collegiale orgaan dat die functie 
vervult, van de nationale regelgevende 
instantie ontvangen een motivering en 
hebben het recht de openbaarmaking 
daarvan te verlangen, indien zulks anders 
niet zou geschieden; in dat geval wordt zij 
openbaar gemaakt.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
eerste alinea bedoelde nationale 
regelgevende instanties over afzonderlijke 
jaarlijkse begrotingen beschikken. Deze 
begroting wordt openbaar gemaakt. De 
lidstaten zorgen er eveneens voor dat de 
nationale regelgevende instanties over 
voldoende financiële middelen en 
personeel beschikken om hen in staat te 
stellen actief deel te nemen aan en bij te 
dragen tot het orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (BEREC)1.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
eerste alinea bedoelde nationale 
regelgevende instanties over afzonderlijke 
jaarlijkse begrotingen beschikken en dat de 
begrotingen toereikend zijn voor de 
tenuitvoerlegging van hun taken. De 
begrotingen en de gecontroleerde 
jaarrekeningen worden openbaar gemaakt
door elke nationale regelgevende 
instantie. Elke nationale regelgevende 
instantie wordt op dusdanige wijze 
georganiseerd en geëxploiteerd dat de 
objectiviteit en onpartijdigheid van haar 
activiteiten worden gewaarborgd en 
beschikt over een aantal bekwame 
personeelsleden om haar taken naar 
behoren uit te voeren. De lidstaten zorgen 
er eveneens voor dat de nationale 
regelgevende instanties over voldoende 
financiële middelen en personeel 
beschikken om hen in staat te stellen actief 
deel te nemen aan en bij te dragen tot het 
orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie
(BEREC)*.

______________________ ______________________
1Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009, tot oprichting van het

*Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009, tot oprichting van het 
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Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie
(BEREC) en het Bureau

Orgaan van Europese regelgevende 
instanties voor elektronische communicatie
(BEREC) en het "

Or. en

Motivering

Het hebben van één nationale regelgevende instantie per lidstaat, het harmoniseren van hun 
kerncompetenties en het versterken van hun hulpbronnen levert niet alleen rechtstreekse 
voordelen op voor het toezicht op en de handhaving van het kader in de lidstaten, maar ook 
niet-rechtstreekse verdere ondersteuning van de werkzaamheden van de nationale 
regelgevende instanties tezamen in het Berec.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– b) lid 2 komt als volgt te luiden: Schrappen
"2. Binnen de in lid 1 bedoelde periode 
van drie maanden werken de Commissie, 
het Berec en de betreffende nationale 
regelgevende instantie nauw samen om de 
meest geschikte en effectieve maatregel 
vast te stellen in het licht van de 
doelstellingen van artikel 8, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
standpunten van marktdeelnemers en de 
noodzaak om de ontwikkeling van een 
consequente regelgevingspraktijk te 
waarborgen. Wanneer de beoogde 
maatregel gericht is op het opleggen, 
wijzigen of het intrekken van een 
verplichting voor een Europese aanbieder 
van elektronische communicatie in de zin 
van Verordening nr. [XXX/2014] in een 
lidstaat van ontvangst, mag de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
herkomst ook aan het 
samenwerkingsproces deelnemen.";
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Or. en

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- c) in lid 5 wordt het volgende punt aa) 
ingevoegd:

Schrappen

"aa) een besluit nemen waarbij de 
betrokken nationale regelgevende 
instantie verzocht wordt de 
ontwerpmaatregel samen met de 
specifieke voorstellen tot wijziging ervan 
in te trekken, wanneer de voorgenomen 
maatregel bedoeld is om een verplichting 
voor een Europese aanbieder van 
elektronische communicaties in de zin van 
Verordening nr. [XXX/2014] op te leggen, 
te wijzigen of in te trekken.";

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 – letter d
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– d) in lid 6 wordt het volgende lid 
ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 7, lid 6, is van toepassing 
wanneer de Commissie een besluit neemt 
overeenkomstig lid 5, onder aa)." .

Or. en
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Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 8, lid 4, wordt punt g) 
geschrapt.

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 9 ter, lid 3, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

De Commissie kan passende 
uitvoeringsmaatregelen aannemen ter 
vaststelling van banden waarvoor 
gebruiksrechten tussen ondernemingen
mogen worden overgedragen of verhuurd. 
Deze maatregelen hebben geen betrekking 
op frequenties die voor omroep worden 
gebruikt.

"3. De Commissie neemt passende 
uitvoeringsmaatregelen aan ter 
vergemakkelijking van de overdracht of 
verhuur van de rechten om 
radiofrequenties te gebruiken tussen 
ondernemingen. Die maatregelen worden
aangenomen binnen 12 maanden na de 
datum van de toepassing van Verordening 
[XXX/2014]*. Die maatregelen hebben 
geen betrekking op frequenties die voor 
omroep worden gebruikt.

_____________
* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van ...... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie alsmede tot 
wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 
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2002/21/EG en 2002/22/EG en 
Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en 
(EU) nr. 531/2012 (PB L XXX, 
XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:NL:HTML)

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – punt 4
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"Wanneer de Commissie vaststelt dat 
verschillen bij de tenuitvoerlegging door de 
nationale regelgevende instanties van de in 
deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en 
Verordening nr. [XX/2014] 
gespecificeerde taken obstakels opwerpen 
voor de interne markt, kan zij, 
onverminderd artikel 9 van deze richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn), zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van het Berec, een aanbeveling doen of een 
besluit vaststellen inzake de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn, de 
bijzondere richtlijnen en Verordening nr. 
[XX/2014] bij de verwezenlijking van de 
in artikel 8 bepaalde doelstellingen."

"Wanneer de Commissie vaststelt dat 
verschillen bij de tenuitvoerlegging door de 
nationale regelgevende instanties van de in 
deze richtlijn, de bijzondere richtlijnen en 
Verordening nr. [XX/2014] 
gespecificeerde taken obstakels opwerpen 
voor de interne markt, doet zij, 
onverminderd artikel 9 van deze richtlijn 
en de artikelen 6 en 8 van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn), zoveel 
mogelijk rekening houdend met het advies 
van het Berec, een aanbeveling of stelt zij
een besluit vast inzake de geharmoniseerde 
toepassing van de bepalingen van deze 
richtlijn, de bijzondere richtlijnen en 
Verordening nr. [XX/2014] bij de 
verwezenlijking van de in artikel 8 
bepaalde doelstellingen."

Or. en

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 1
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende 
derde alinea toegevoegd:

Schrappen

"Deze verordening is van toepassing op 
roamingdiensten die binnen de Unie 
worden aangeboden aan eindgebruikers 
wier binnenlandse aanbieder een 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek in een 
lidstaat is.".

Or. en

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 2 
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aan artikel 2, lid 2, wordt het volgende 
punt r) toegevoegd:

Schrappen

"r) "bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst": één of meer 
commerciële of technische 
overeenkomsten tussen 
roamingaanbieders, waardoor de virtuele 
uitbreiding van de dekking van het 
thuisnetwerk en de duurzame 
verstrekking, door elke 
roamingaanbieder, van gereguleerde 
retailroamingdiensten op hetzelfde 
prijsniveau als zijn respectieve 
binnenlandse 
mobielecommunicatiediensten mogelijk 
wordt gemaakt.".

Or. en
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Motivering

Het Commissievoorstel inzake de aanpak van roaming via vrijwillige overeenkomsten als 
alternatief voor de huidige verplichtingen in het kader van de Roaming III-verordening, 
schept veel onduidelijkheid.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3 
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

"7. Dit artikel is niet van toepassing op 
roamingaanbieders die gereguleerde 
retailroamingdiensten als bedoeld in 
artikel 4 bis aanbieden.".

Or. en

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 4 bis
[...]

Or. en
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Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis (nieuw)

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
"Artikel 6 bis 
Afschaffing van retailroamingtarieven
Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden of 
voor elke gereguleerde dataroamingdienst 
die is gebruikt, onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen om 
afwijkend of frauduleus gebruik te 
voorkomen."

Or. en

Motivering

Na drie verordeningen in zes jaar tijd stelt de rapporteur voor om retailroamingtarieven voor 
gesprekken, sms en data eindelijk af te schaffen. Deze verplichting voor exploitanten dient 
niet vóór 1 juli 2016 van kracht te worden, teneinde de toepassing van het beginsel van 
rechtszekerheid niet te belemmeren.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter a 
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de eerste alinea wordt vervangen door: (a) de eerste alinea wordt vervangen door:

"2. Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 

"2. Met ingang van 1 juli 2012 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
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eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19
EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen. 
Onverminderd artikel 19 blijven deze 
maximale retailtarieven voor
eurogesprekken tot 30 juni 2017 van 
kracht.";

eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,29 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,08 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,24 EUR
en op 1 juli 2014 tot 0,19 EUR, en het 
maximale retailtarief voor ontvangen 
oproepen wordt verlaagd tot 0,07 EUR op
1 juli 2013 en tot 0,05 EUR op 1 juli 2014. 
Deze maximale retailprijzen voor het 
eurogesprekstarief blijven tot 30 juni 2016 
van kracht."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:NL:HTML)

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de derde alinea wordt vervangen door: Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 10 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 0,08 
EUR met ingang van 1 juli 2013, en tot 
0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014 en 
wordt, onverminderd artikel 19, tot en met 
30 juni 2017 gehandhaafd op 0,06 EUR.

"2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 
0,08 EUR met ingang van 1 juli 2013, en 
tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014 
en wordt tot en met 30 juni 2016
gehandhaafd op 0,06 EUR."

Or. en

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 13 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) In artikel 13, lid 2, wordt de eerste 
alinea vervangen door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,45 
EUR per gebruikte megabyte en op 1 juli 
2014 tot 0,20 EUR per gebruikte 

"2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt 
het retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,45 
EUR per gebruikte megabyte en op 1 juli 
2014 tot 0,20 EUR per gebruikte 
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megabyte, en wordt, onverminderd artikel 
19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 
0,20 EUR per gebruikte megabyte.

megabyte, en wordt tot en met 30 juni 2016
gehandhaafd op 0,20 EUR per gebruikte 
megabyte."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:01:NL:HTML)

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 6
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Aan artikel 14 wordt het volgende lid 1 
bis toegevoegd:

(6) Artikel 14 wordt met ingang van 1 juli 
2016 ingetrokken.

"1 bis. Wanneer het verbruik van 
gereguleerde retailroamingdiensten tegen 
het geldende binnenlandsediensttarief 
overeenkomstig artikel 4 bis, lid 2, op 
basis van een redelijkgebruikcriterium 
wordt beperkt, stellen roamingaanbieders 
hun roamende klanten op de hoogte 
wanneer het verbruik van 
roamingoproepen en sms-berichten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de 
roamingtarieven voor oproepen en sms-
berichten buiten het 
binnenlandsediensttarief of -pakket, 
overeenkomstig lid 1, tweede, vierde en 
vijfde alinea, van dit artikel.".

Or. en

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 7
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Aan artikel 15 wordt het volgende lid 2 
bis toegevoegd: 

Schrappen

"2 bis. Wanneer het verbruik van 
gereguleerde retailroamingdiensten tegen 
het geldende binnenlandsediensttarief 
overeenkomstig artikel 4 bis, lid 2, op 
basis van een redelijkgebruikcriterium 
wordt beperkt, stellen roamingaanbieders 
hun roamende klanten op de hoogte 
wanneer het verbruik van 
dataroamingdiensten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de geldende 
roamingtarieven voor dataroaming buiten 
het binnenlandsediensttarief of -pakket, 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel. Lid 3 
van dit artikel is van toepassing op 
dataroamingdiensten die zijn verbruikt 
buiten de in artikel 4 bis, lid 2, bedoelde 
binnenlandsediensttarieven of 
pakketten.".

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 7 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 15

Bestaande tekst Amendement

(7 bis) Artikel 15 wordt met ingang van 1 
juli 2016 vervangen door:

Transparantie en preventieve mechanismen 
voor retaildataroamingdiensten

"Transparantie en preventieve 
mechanismen voor 
retaildataroamingdiensten voor roamende 
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klanten die buiten de Unie reizen
1. In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen roamingaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten
kunnen bewaken en beheersen.

1. In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen roamingaanbieders ervoor, met 
betrekking tot dataroamingdiensten die 
door een roamingaanbieder worden 
verstrekt en door roamende klanten 
worden gebruikt wanneer zij buiten de 
Unie reizen, dat hun roamende klanten 
zowel vóór als na de sluiting van een 
overeenkomst naar behoren worden 
voorgelicht over de tarieven die van 
toepassing zijn op hun gebruik van
dergelijke dataroamingdiensten, zodat deze 
een beter inzicht krijgen in de financiële 
gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven 
kunnen bewaken en beheersen.

Waar nodig stellen roamingaanbieders hun 
klanten vóór de sluiting van een 
overeenkomst en vervolgens met 
regelmatige tussenpozen op de hoogte van 
het risico dat automatisch en 
ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts delen 
roamingaanbieders hun klanten kosteloos 
en op duidelijke en gemakkelijk te 
begrijpen wijze mee hoe zij deze 
automatische dataroamingverbinding 
kunnen uitschakelen om te voorkomen dat 
op ongecontroleerde wijze gebruik wordt 
gemaakt van dataroamingdiensten.

Waar nodig stellen roamingaanbieders hun 
klanten vóór de sluiting van een 
overeenkomst en vervolgens met 
regelmatige tussenpozen op de hoogte van 
het risico dat automatisch en 
ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts delen 
roamingaanbieders hun klanten kosteloos 
en op duidelijke en gemakkelijk te 
begrijpen wijze mee hoe zij deze 
automatische dataroamingverbinding 
kunnen uitschakelen om te voorkomen dat 
op ongecontroleerde wijze gebruik wordt 
gemaakt van dataroamingdiensten.

2. Een automatisch bericht van de 
roamingaanbieder stelt de roamende klant 
ervan in kennis dat hij aan het roamen is, 
en verschaft gepersonaliseerde informatie 
over de tarieven (in de munteenheid van de 
factuur die de klant in zijn lidstaat van 
herkomst van zijn binnenlandse aanbieder 
ontvangt), uitgedrukt in prijs per megabyte, 
die van toepassing zijn op de levering van
gereguleerde dataroamingdiensten aan 
hem in de desbetreffende lidstaat, tenzij de 
klant de roamingaanbieder heeft laten 
weten dat hij deze informatie niet wenst te 
ontvangen.

2. Een automatisch bericht van de 
roamingaanbieder stelt de roamende klant 
ervan in kennis dat hij aan het roamen is, 
en verschaft gepersonaliseerde informatie 
over de tarieven (in de munteenheid van de 
factuur die de klant in zijn lidstaat van 
herkomst van zijn binnenlandse aanbieder 
ontvangt), uitgedrukt in prijs per megabyte, 
die van toepassing zijn op de levering van 
dataroamingdiensten aan hem in het
desbetreffende bezochte land, tenzij de 
klant de roamingaanbieder heeft laten 
weten dat hij deze informatie niet wenst te 
ontvangen.

De roamende klant ontvangt dergelijke De roamende klant ontvangt dergelijke 
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gepersonaliseerde tariefinformatie op zijn 
mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
het mobiele toestel, telkens wanneer hij een
andere lidstaat binnengaat dan die van 
zijn binnenlandse aanbieder en hij aldaar 
voor het eerst gebruik begint te maken van 
een dataroamingdienst. De informatie 
wordt kosteloos verstrekt op het moment 
dat de roamende klant gebruik begint te 
maken van een gereguleerde
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

gepersonaliseerde tariefinformatie op zijn 
mobiele toestel, bijvoorbeeld via een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
het mobiele toestel, telkens wanneer hij een
land buiten de Unie binnengaat en hij 
aldaar voor het eerst gebruik begint te 
maken van een dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos verstrekt op het 
moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft 
laten weten deze automatische 
tariefinformatie niet te willen ontvangen, 
heeft het recht om op elk moment en 
kosteloos de verlening van deze dienst 
door de roamingaanbieder opnieuw te 
verlangen.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft 
laten weten deze automatische 
tariefinformatie niet te willen ontvangen, 
heeft het recht om op elk moment en 
kosteloos de verlening van deze dienst 
door de roamingaanbieder opnieuw te 
verlangen.

3. Iedere roamingaanbieder verschaft al 
zijn roamende klanten de gelegenheid 
vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een 
faciliteit die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in volume of in de 
munteenheid waarin de roamende klant 
wordt gefactureerd voor gereguleerde
dataroamingdiensten, en die waarborgt dat 
de totale uitgaven voor gereguleerde
dataroamingdiensten in een specifieke 
gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per 
eenheid gefactureerd wordt, zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de klant 
een bepaald maximumbedrag niet 
overschrijden.

3. Met betrekking tot exploitanten van 
bezochte netwerken in landen buiten de 
Unie die de roamingaanbieder toelaten 
om het gebruik van zijn klant in real time 
te controleren, verschaft iedere 
roamingaanbieder al zijn roamende klanten 
de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te 
kiezen voor een faciliteit die informatie 
geeft over de totale consumptie uitgedrukt 
in volume of in de munteenheid waarin de 
roamende klant wordt gefactureerd voor 
dataroamingdiensten, en die waarborgt dat 
de totale uitgaven voor 
dataroamingdiensten in een specifieke 
gebruiksperiode, uitgezonderd mms die per 
eenheid gefactureerd wordt, zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de klant 
een bepaald maximumbedrag niet 
overschrijden.

Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of 
meer maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf 
op de hoogte wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 

Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of 
meer maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf 
op de hoogte wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 
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50 EUR aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

50 EUR aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Met betrekking tot exploitanten van 
bezochte netwerken in landen buiten de 
Unie die de roamingaanbieder niet 
toelaten om het gebruik van zijn klant in 
real time te controleren, wordt de klant er 
bij binnenkomst in een dergelijk land 
onverwijld en kosteloos per sms-bericht 
van in kennis gesteld dat er geen 
informatie over de totale consumptie 
beschikbaar is, en dat niet kan worden 
gegarandeerd dat het gespecificeerde 
maximumbedrag niet wordt overschreden.

Een andere mogelijkheid is dat de 
roamingaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op 
de hoogte wordt gesteld van de 
dienovereenkomstige financiële bedragen.
Eén van deze plafonds (het standaard 
volumeplafond) gaat gepaard met een 
bedrag van ten hoogste 50 EUR aan 
verschuldigde kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw).

Een andere mogelijkheid is dat de 
roamingaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op 
de hoogte wordt gesteld van de 
dienovereenkomstige financiële bedragen.
Eén van deze plafonds (het standaard 
volumeplafond) gaat gepaard met een 
bedrag van ten hoogste 50 EUR aan 
verschuldigde kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw).

De roamingaanbieder kan zijn roamende 
klanten tevens andere plafonds aanbieden 
met andere, dat wil zeggen hogere of 
lagere, maandelijkse maximumbedragen.

De roamingaanbieder kan zijn roamende 
klanten tevens andere plafonds aanbieden 
met andere, dat wil zeggen hogere of 
lagere, maandelijkse maximumbedragen.

Het in de tweede en de derde alinea 
bedoelde standaardplafond geldt voor alle 
klanten die niet hebben gekozen voor een 
ander plafond.

Het in de tweede en de vierde alinea 
bedoelde standaardplafond geldt voor alle 
klanten die niet hebben gekozen voor een 
ander plafond.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens 
voor dat een passende kennisgeving naar 
de het mobiele toestel van de roamende 
klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-
mail of een pop-upvenster op de computer, 
wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80 % van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Elke klant 
heeft het recht van de roamingaanbieder te 
verlangen dat hij stopt met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen, en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens 
voor dat een passende kennisgeving naar 
de het mobiele toestel van de roamende 
klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-
mail of een pop-upvenster op de computer, 
wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Elke klant 
heeft het recht van de roamingaanbieder te 
verlangen dat hij stopt met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen, en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
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aanbieder te verlangen dat hij de levering 
van de dienst hervat.

aanbieder te verlangen dat hij de levering 
van de dienst hervat.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt 
te worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar het mobiele 
toestel van de roamende klant. Deze 
kennisgeving vermeldt welke procedure 
moet worden gevolgd indien de klant 
voortzetting van de levering van die 
diensten wenst, alsook de kosten die 
verbonden zijn aan elke extra af te nemen 
eenheid. Indien de roamende klant niet 
reageert op de ontvangen kennisgeving, 
stopt de roamingaanbieder onmiddellijk 
met de levering en de facturering van
gereguleerde dataroamingdiensten aan de 
roamende klant, tenzij en totdat de 
roamende klant verzoekt om voortzetting 
of hervatting van de levering van deze 
diensten.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt 
te worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar het mobiele 
toestel van de roamende klant. Deze 
kennisgeving vermeldt welke procedure 
moet worden gevolgd indien de klant 
voortzetting van de levering van die 
diensten wenst, alsook de kosten die 
verbonden zijn aan elke extra af te nemen 
eenheid. Indien de roamende klant niet 
reageert op de ontvangen kennisgeving, 
stopt de roamingaanbieder onmiddellijk 
met de levering en de facturering van 
dataroamingdiensten aan de roamende 
klant, tenzij en totdat de roamende klant 
verzoekt om voortzetting of hervatting van 
de levering van deze diensten.

Wanneer een roamende klant vraagt om 
een „financiële of volumebeperkende" 
faciliteit of om verwijdering ervan, vindt 
deze wijziging kosteloos plaats binnen één 
werkdag na ontvangst van het verzoek, 
zonder dat voorwaarden of beperkingen op 
grond van andere elementen van het 
abonnement worden opgelegd.

Wanneer een roamende klant vraagt om 
een "financiële of volumebeperkende" 
faciliteit of om verwijdering ervan, vindt 
deze wijziging kosteloos plaats binnen één 
werkdag na ontvangst van het verzoek, 
zonder dat voorwaarden of beperkingen op 
grond van andere elementen van het 
abonnement worden opgelegd.

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing 
op toestellen voor communicatie van 
machine naar machine die gebruik maakt 
van mobieledatacommunicatie.

4. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing 
op toestellen voor communicatie van 
machine naar machine die gebruik maakt 
van mobieledatacommunicatie."

5. Roamingaanbieders nemen redelijke 
maatregelen om hun klanten te 
beschermen tegen betaling van 
roamingtarieven voor roamingdiensten 
die ongewild zijn gebruikt wanneer zij 
zich in hun eigen lidstaat bevinden. 
Daaronder valt ook het informeren van de 
klanten over hoe zij ongewilde roaming in 
grensgebieden kunnen vermijden.
6. Dit artikel, met uitzondering van lid 5, 
en behoudens de eerste en tweede alinea 
van dit lid, is tevens van toepassing op 
dataroamingdiensten die door een 
roamingaanbieder worden verstrekt en 
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door roamende klanten worden gebruikt 
wanneer zij buiten de Unie reizen.
Daar waar de klant kiest voor de in lid 3, 
eerste alinea, bedoelde faciliteit, zijn de 
voorschriften als voorzien in lid 3 niet van 
toepassing wanneer de exploitant van het 
bezochte netwerk in het bezochte land 
buiten de Unie de roamingaanbieder niet 
toelaat om het gebruik van zijn klant in 
real time te controleren.
In een dergelijk geval wordt de klant er bij 
binnenkomst in een dergelijk land 
onverwijld en kosteloos per sms-bericht 
van in kennis gesteld dat er geen 
informatie over de totale consumptie 
beschikbaar is, en dat niet kan worden 
gegarandeerd dat het gespecificeerde 
maximumbedrag niet wordt overschreden.

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
i) de eerste zin wordt vervangen door:
"De Commissie evalueert de werking van 
deze verordening en brengt daarover, na 
een openbare raadpleging, uiterlijk op 31 
december 2016 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.";
ii) punt g) wordt vervangen door:
"g) de mate waarin de uitvoering van de 
structurele maatregelen zoals bedoeld in 
artikelen 3 en 4 en van de alternatieve 
regeling waarin artikel 4 bis voorziet, tot 
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meer concurrentie heeft geleid op de 
interne markt voor roamingdiensten, in 
die mate dat er geen daadwerkelijk 
verschil is tussen de roamingtarieven en 
de binnenlandse tarieven;";
iii) Het volgende punt i) wordt 
toegevoegd:
"i) de mate waarin de ontwikkeling van de 
binnenlandse retailprijzen waarneembaar 
wordt beïnvloed door het feit dat 
roamingaanbieders het 
binnenlandsediensttarief in de gehele 
Unie toepassen op zowel binnenlandse 
diensten als gereguleerde 
roamingdiensten.";
ii) punt d) wordt vervangen door:
"d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien, met het oog op de 
versterking van het vermogen van alle 
roamingaanbieders om binnen hun 
respectieve retailpakketten voor redelijke 
gebruik tariefopties aan te bieden 
waarbinnen het geldende 
binnenlandsediensttarief voor zowel 
binnenlandse diensten als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, alsof 
laatstgenoemde diensten op het 
thuisnetwerk worden verbruikt.".

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Bestaande tekst Amendement

(8 bis) Artikel 19 wordt vervangen door:
1. De Commissie evalueert de resultaten "1. De Commissie evalueert de resultaten 
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van deze verordening en brengt daarover,
na inspraak van het publiek, uiterlijk 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. 
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

van deze verordening en brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad in overeenstemming met de leden 
2 tot en met 6.

a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum 
retailtarieven te rechtvaardigen;

2. De Commissie brengt vóór 31 december 
2015 en na een openbare raadpleging 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over het al dan niet wijzigen 
van de looptijd, of het herzien van het 
niveau, van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12, waarbij ook 
afgiftetarieven in aanmerking worden 
genomen. 

b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

3. De Commissie brengt vóór 30 juni 2016 
en na een openbare raadpleging verslag 
uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over, onder andere:

d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms- en 
dataroamingdiensten, met name in het licht 
van de technologische ontwikkelingen;

a) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms- en 
dataroamingdiensten, met name in het licht 
van de technologische ontwikkelingen;

e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven, 
met inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;
f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

b) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;
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g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat 
het verschil tussen roaming- en nationale 
tarieven nagenoeg nul bedraagt;

c) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten.

De Commissie onderzoekt met name of 
het nodig is om aanvullende technische 
en structurele maatregelen vast te stellen 
of om de structurele maatregelen te 
wijzigen.

h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft 
beschermd tegen buitensporig hoge 
prijzen, terwijl de concurrentie op de 
interne markt voor roamingdiensten kon 
worden ontwikkeld.

4. Indien uit het verslag als bedoeld in lid 
2 blijkt dat van de maximale 
wholesaletarieven de looptijd moet 
worden gewijzigd dan wel het niveau moet 
worden herzien, dient de Commissie 
passende voorstellen in bij het Europees 
Parlement en de Raad om dit probleem 
aan te pakken.

2. Indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten ten behoeve van alle 
Europese consumenten te stimuleren, of 
dat de verschillen tussen roamingtarieven 
en nationale tarieven niet nagenoeg nul 
bedragen, kan de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen indienen om dit probleem aan 
te pakken en aldus een interne markt voor 
mobielecommunicatiediensten tot stand te 
brengen waar er uiteindelijk geen verschil 
meer is tussen nationale en 
roamingtarieven. De Commissie zal met 
name onderzoeken of het nodig is:

Indien uit het verslag als bedoeld in lid 3
blijkt dat de structurele maatregelen waarin 
deze verordening voorziet, niet volstaan 
om de concurrentie op de interne markt 
voor roamingdiensten ten behoeve van alle 
Europese consumenten te stimuleren, dient 
de Commissie bij het Europees Parlement 
en de Raad passende voorstellen in om dit 
probleem aan te pakken.

a) aanvullende technische en structurele 
maatregelen vast te stellen;

In beide gevallen worden voorstellen voor 
passende maatregelen tegelijk met de 
verslagen ingediend.

b) de structurele maatregelen te wijzigen;
c) de duur van de maximale retailtarieven 
als bedoeld in de artikelen 8, 10 en 13 te 
verlengen, en eventueel het niveau ervan 
te herzien;
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d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien;
e) andere noodzakelijke voorschriften in 
te voeren, met inbegrip van het 
wegwerken van het onderscheid tussen 
roaming- en nationale tarieven.

5. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 3 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en 
de Raad. Elk verslag omvat een overzicht 
van het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening.
6. Om de ontwikkeling van de 
concurrentie op de roamingmarkten in de 
gehele Unie te beoordelen, verzamelt het 
Berec regelmatig gegevens van de 
nationale regelgevende instanties over de 
ontwikkeling van de retail- en 
wholesaletarieven voor gespreks-, sms- en 
dataroamingdiensten. Die gegevens 
worden minstens tweemaal per jaar 
medegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens 
openbaar.
Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen openbaar."

Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 1 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 3 – lid 1 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 3, lid 1 wordt 
onderstaand punt m bis) toegevoegd:
"m bis) om overeenkomstig artikel 3 van 
Richtlijn 2002/20/EG ingediende 
kennisgevingen te ontvangen, om een 
inventaris van die kennisgevingen bij te 
houden en om de betrokken nationale 
regelgevende instanties in kennis te 
stellen van de ontvangen 
kennisgevingen;" 

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 2
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In artikel 4 worden de leden 4 en 5 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 3
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen
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[...]

Or. en

Motivering

Teneinde de onafhankelijkheid van het Berec ten opzichte van de lidstaten en de Commissie te 
waarborgen, is het van groot belang ervoor te zorgen dat het Berec wordt geleid door een van 
zijn leden.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 4
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 5
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
[...]

Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 6
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Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Artikel 8, leden 2, 3, en 4, wordt 
vervangen door:

Schrappen

[...]

Or. en

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 7
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Artikel 9, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

Schrappen

[...]

Or. en

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 8
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
[...]

Or. en
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Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 9
Verordening (EU) nr. 1211/2009
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het volgende artikel 10 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

[...]

Or. en

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend. 
De volgende verslagen worden om de vier 
jaar ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing 
van andere rechtsinstrumenten, waarbij 
in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen 
worden gepubliceerd.

De Commissie voert een omvattende 
evaluatie en herziening uit van het gehele 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie, en dient vóór 30 juni 2016 
een verslag met passende voorstellen in 
bij het Europees Parlement en de Raad
opdat de wetgever voldoende tijd heeft om 
de voorstellen behoorlijk te analyseren en 
te bespreken.

De herziening is gebaseerd op een 
volledige openbare raadpleging, op ex-
postbeoordelingen van de effecten van het 
regelgevingskader sinds 2009, en op een 
grondige ex-antebeoordeling van de 
verwachte effecten van de mogelijkheden 
die voortvloeien uit de herziening.
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De herziening omvat:
(i) de universele dienstverplichting, 
inclusief de verplichting om toegang tot 
breedbandinternet aan te bieden tegen een 
eerlijke prijs;
(ii) de bevoegdheid van nationale 
regelgevende instanties voor alle kwesties, 
inclusief spectrum, die in het kader aan 
de orde komen; de aan de nationale 
regelgevende instanties verleende 
bevoegdheden en de reikwijdte van de 
vereiste van onafhankelijkheid van 
nationale regelgevende instanties;
(iii) samenwerking tussen de nationale 
regelgevende autoriteiten en nationale 
mededingingsautoriteiten;
(iv) de symmetrische verplichtingen met 
betrekking tot netwerktoegang;
(v) de regels inzake hefboomeffecten en 
gezamenlijke machtspositie;
(vi) de marktherzieningsprocessen;
(vii) de impact van diensten die volledig 
vervangbaar zijn door diensten die 
worden aangeboden door traditionele 
aanbieders; inclusief of er toelichting 
nodig is bij de reikwijdte van de 
technologische neutraliteit van het 
regelgevingskader en bij de tweedeling 
tussen de diensten die onder de regeling 
van de "informatiemaatschappij" en 
diensten die onder "elektronische 
communicatiediensten" vallen;
(viii) de noodzaak om overbodige 
regelgeving af te schaffen;
(ix) opheffen van regelgeving indien uit 
een marktanalyse is gebleken dat de 
markt in kwestie werkelijk concurrerend 
is;
(x) de ervaring met verplichtingen en 
maatregelen op het gebied van non-
discriminatie;
(xi) de doeltreffendheid en werking van de 
in de artikelen 7 en 7 bis van Richtlijn 
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2002/21/EG vastgestelde procedures;
(xii) de doeltreffendheid en werking van 
de in artikel 19 van Richtlijn 2002/21/EG 
vastgestelde procedure;
(xiii) pan-Europese diensten en 
aanbieders, waarbij de mogelijkheid voor 
de Commissie om transnationale markten 
te identificeren overeenkomstig artikel 15, 
lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG, in 
aanmerking wordt genomen;
(xiv) vaststellen van transnationale 
markten, in eerste instantie ten minste met 
betrekking tot diensten voor bedrijven; 
aanbieders in staat stellen het Berec ervan 
in kennis te stellen dat zij voornemens zijn 
diensten te verlenen aan deze markten; en 
toezicht van het Berec op aanbieders die 
diensten verlenen aan deze markten;
(xv) een uniforme machtiging van de 
Unie en de toezichtsstructuur voor het 
kader als geheel; 
(xvi) actieve en passieve inputs, met 
inbegrip van producten met een 
gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening;
(xvii) de aanbeveling inzake relevante 
markten;
(xviii) de regelgeving inzake apparatuur, 
met inbegrip van het bundelen van 
apparatuur en besturingssystemen;
(xix) de impact van het internet dat een 
cruciale infrastructuur is geworden voor 
een breed scala van economische en 
sociale activiteiten; 
De belangrijkste doelstellingen van de 
herziening omvatten:
(i) ervoor zorgen dat volledig vervangbare 
diensten onder dezelfde regels vallen, 
waarbij de definitie van elektronische-
communicatiediensten in artikel 2, onder 
c), van Richtlijn 2002/21/EG in 
aanmerking wordt genomen;
(ii) ervoor zorgen dat consumenten 
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toegang hebben tot volledige en 
begrijpelijke informatie over 
internetsnelheden, zodat zij opties van 
verschillende aanbieders kunnen 
vergelijken;
(iii) ervoor zorgen dat de gebruikers van 
digitale diensten hun digitale leven en 
gegevens kunnen beheren door 
belemmeringen voor het overstappen 
tussen besturingssystemen weg te nemen 
zonder daarbij hun toepassingen en 
gegevens te verliezen;
(iv) verder bevorderen van effectieve en 
duurzame concurrentie;
(v) een stabiel en duurzaam kader 
verschaffen voor investeringen;
(vi) zorgen voor een geharmoniseerde, 
consequente en doeltreffende toepassing;
(vii) de ontwikkeling van pan-Europese 
aanbieders en het aanbieden van 
grensoverschrijdende diensten aan 
bedrijven vergemakkelijken;
(viii) ervoor zorgen dat het 
regelgevingskader past in het digitale 
tijdperk en een internet-ecosysteem biedt 
dat de gehele economie ondersteunt, en
(ix) het vertrouwen van de gebruiker in de 
interne markt voor elektronische 
communicatie vergroten, onder meer via 
maatregelen ter uitvoering van het 
toekomstige regelgevingskader voor de 
bescherming van persoonsgegevens en 
maatregelen ter verbetering van de 
veiligheid van elektronische 
communicatie op de interne markt.

Or. en

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Omzetting

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden teneinde uiterlijk 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening aan de artikelen 34, 35, en 36 
te voldoen. Zij delen de Commissie de 
tekst van die bepalingen onverwijld mee.
2. Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan 
naar deze verordening verwezen. De 
regels voor deze verwijzing worden 
vastgesteld door de lidstaten.
3. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mede die zij op het onder de 
artikelen 34, 35 en 36 vallende gebied 
vaststellen.

Or. en

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 21 tot en met 30 zijn echter 
van toepassing met ingang van 1 juli 
2016.

Schrappen

Or. en

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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TOELICHTING

De interne markt voor elektronische communicatie vormt de kern van de digitale economie. 
Om ervoor te zorgen dat Europa optimaal kan profiteren van de mogelijkheden op het gebied 
van groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid die de digitale interne markt te bieden 
heeft, moet de rol van telecommunicatie bij de totstandbrenging van innovatie en 
connectiviteit in alle economische sectoren worden vergroot. 

De schaalvoordelen van een telecommarkt met 500 miljoen inwoners maken het mogelijk de 
elektronische-communicatiesector te versterken en Europeanen en alle economische sectoren 
te voorzien van kwalitatief hoogwaardige connectiviteit en innovatieve diensten, zodat Europa 
een sterke mondiale concurrentiepositie inneemt.  

In maart 2013 heeft de Europese Raad gewezen op het belang van de telecommunicatiesector 
voor groei en werkgelegenheid, en de Europese Commissie aanbevolen concrete maatregelen 
voor te stellen met het oog op de totstandbrenging van een interne markt voor elektronische 
communicatie. In de conclusies van de Europese Raad van oktober werd vervolgens de 
aandacht gevestigd op de "dringende noodzaak van een geïntegreerde interne digitale en 
telecommarkt, waarvan zowel consumenten als bedrijven profiteren". Het in september 
gepresenteerde voorstel van de Commissie was gericht op de verwezenlijking van die 
doelstelling.

De rapporteur is van mening dat het proces van de voltooiing van de digitale interne markt 
moet worden versneld en dat het voorstel van de Commissie een belangrijke stap in die 
richting is.
Desalniettemin oordeelt de rapporteur, met zoveel mogelijk inachtneming van de standpunten 
van belanghebbenden die zij heeft ontvangen, dat een aantal van de voorgestelde maatregelen 
moet worden onderworpen aan een diepgaandere, gestructureerde openbare raadpleging en 
een grondige ex-antebeoordeling van de verwachte effecten ervan, en derhalve worden 
opgenomen in de volgende herziening van het kader voor elektronische communicatie.

De belangrijkste voorstellen van de rapporteur zijn:

Roaming
Na drie verordeningen in zes jaar tijd stelt de rapporteur voor om retailroamingtarieven voor 
gesprekken, sms en data eindelijk af te schaffen. Deze verplichting voor aanbieders dient met 
ingang van 1 juli 2016 van kracht te worden en vormt derhalve geen belemmering voor de 
toepassing van het beginsel van rechtszekerheid. 
Daarnaast vindt de rapporteur dat het Commissievoorstel inzake de aanpak van roaming via 
vrijwillige overeenkomsten als alternatief voor de huidige verplichtingen in het kader van de 
Roaming III-verordening veel onduidelijkheid schept. We mogen niet vergeten dat de 
structurele maatregelen in het kader van Roaming III, zoals ontkoppeling (waaraan reeds 
fondsen zijn besteed), binnen 5 maanden ten uitvoer moeten worden gelegd. 

Open internet
Volgens de rapporteur dient het beginsel dat het internet open en toegankelijk moet zijn voor 
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iedereen, zoals duidelijk is gesteld in de herziening van het kader van 2007-2009, te worden 
vastgelegd in een verordening, aangezien dit van essentieel belang is voor de uniforme 
toepassing van deze vrijheid in de hele Unie. Het internet is open en dient open te blijven.
"Open" betekent: toegankelijk voor iedereen, zowel individuele personen als bedrijven, zowel 
kopers als verkopers, zowel aanbieders als consumenten, tegen concurrerende prijzen. 
Internetaanbieders moeten derhalve niet alleen worden verplicht te voldoen aan de 
basisbehoeften van gebruikers, maar het moet hen ook vrij staan om te voldoen aan 
specifiekere verzoeken van gebruikers (diensten zoals: het uitzenden van omroepprogramma's 
via het internetprotocol (IP-TV), videoconferenties en bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg), en om hun eigen diensten te ontwikkelen en zichzelf te vernieuwen.

Hoewel de bepalingen over open internet in het voorstel in overeenstemming zijn met de 
huidige praktijken op het gebied van redelijk verkeersbeheer, en overeenkomsten inzake 
gespecialiseerde diensten tussen eindgebruikers en aanbieders van internettoegang niet 
worden belet door de huidige Uniewetgeving, is de rapporteur van mening dat de beginselen 
van transparantie en non-discriminatie moeten worden gewaarborgd in de bepalingen van 
deze verordening. Daarom heeft de rapporteur, ondanks het feit dat zij het voorstel van de 
Commissie ondersteunt, bepaalde verduidelijkingen ingevoerd en het Berec de taak gegeven 
om passende richtsnoeren op te stellen voor de uniforme toepassing van het beginsel van open 
internet in de gehele Europese Unie. 

Spectrumbeleid
Aangezien uit recente studies blijkt dat, tegen 2017: 85 % van de wereldbevolking 3G-
dekking heeft, 50 % met 4G is gedekt, er waarschijnlijk 3 miljard smartphone-abonnementen 
zijn afgesloten en het wereldwijde dataverkeer 15 keer zo hoog is ten opzichte van nu, is het 
duidelijk dat radiospectrum een kritieke hulpbron voor de interne markt voor mobiele, 
draadloze breedband- en satellietcommunicatie in de Unie is, alsmede van essentieel belang 
voor het toekomstige concurrentievermogen van de Europese Unie. De rapporteur is derhalve 
ingenomen met de voorstellen van de Commissie inzake spectrumbeleid. De rapporteur is 
sterk van mening dat het zeer belangrijk is om de voorwaarden en procedures voor het 
verlenen van spectrumvergunningen voor draadloze breedbandcommunicatie aan te pakken, 
alsmede het gebruik van spectrum zonder vergunning. Bovendien bewijst het proces om de 
800 MHz-band voor draadloze breedbandcommunicatie te vergunnen en ter beschikking te 
stellen, waarbij meer dan de helft van de lidstaten uitstel hebben gekregen van de Commissie 
of er niet in slagen tegen de in het programma voor het radiospectrumbeleid vastgestelde 
termijn, dat er dringend maatregelen nodig zijn en dat de Commissie de uitoefening van haar 
bevoegdheden moet verbeteren.

In aanvulling op het voorstel van de Commissie is de rapporteur van oordeel dat het 
verhandelen en verhuren van het geharmoniseerde spectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie de flexibiliteit verhoogt en leidt tot een efficiëntere toewijzing van 
spectrumbronnen. Derhalve heeft zij maatregelen voorgesteld om de dynamiek van 
spectrumgebruik verder te vereenvoudigen en te bevorderen. 
Desalniettemin is de rapporteur van mening dat een aantal nieuwe voorgestelde richtsnoeren 
inzake de coördinatie en het gebruik van radiospectrum meer duidelijkheid behoeven. De 
rapporteur stelt voor om in het parlementaire debat verder in te gaan op eventuele 
onverenigbaarheden met de reeds bestaande beginselen in het kader en het programma voor 
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het radiospectrumbeleid. 

Vrijheid om elektronische communicatie aan te bieden binnen de Unie
Met betrekking tot de voorgestelde bepalingen inzake "Europese aanbieders van elektronische 
communicatie" is de rapporteur van mening dat hiermee een omvangrijke, complexe 
constructie met een onvoorspelbare toezichtsstructuur wordt ingevoerd. Al deze voorstellen 
moeten aan een diepgaande, grondige raadplegingsprocedure worden onderworpen en 
derhalve gedurende de herziening van het gehele kader worden geanalyseerd. De rapporteur 
heeft echter een eenvoudige, gestandaardiseerde kennisgeving aan het Berec ingevoerd om 
ervoor te zorgen dat maatschappijen die reeds gebruikmaken van een algemene 
machtigingsregeling om diensten te verlenen in een andere lidstaat, niet worden 
gediscrimineerd in vergelijkbare omstandigheden door verschillende lidstaten en dat er op de 
interne markt consistente regelgevingspraktijken worden toegepast.

Het Berec
Na een grondige bestudering van de voorstellen van de Commissie om de bestuursstructuur 
van het Berec te wijzigen, en met inachtneming van de deskundige werkzaamheden die het 
Berec heeft uitgevoerd sinds de oprichting ervan twee jaar geleden, blijft de rapporteur erbij, 
net zoals toen zij in 2009 de verordening tot oprichting van het Berec opstelde, dat het van 
essentieel belang is ervoor te zorgen dat het Berec wordt geleid door een van zijn leden, 
teneinde de onafhankelijkheid van het Berec ten opzichte van de lidstaten en de Commissie te
waarborgen.

De voorstellen van de rapporteur zijn erop gericht de niet-aflatende, doeltreffende 
werkzaamheden van het Berec te waarborgen door een minimumpakket van bevoegdheden 
van nationale regelgevende instanties te harmoniseren, zodat alle nationale regelgevende 
instanties volledig kunnen deelnemen aan het Berec, waarbij tevens het vermogen van het 
Berec om zijn rol op doeltreffende wijze te vervullen, wordt verbeterd.

Wholesaletoegangsproducten, ASQ's en vaste en mobiele internationale gesprekken
Met betrekking tot de voorstellen inzake wholesaletoegangsproducten en ASQ's en na 
zorgvuldige bestudering van de standpunten van de belanghebbenden, verzoekt de rapporteur 
de Commissie een omvattende raadpleging te houden en voorstellen in te dienen in de 
herziening van het gehele kader.
De rapporteur benadrukt dat vaste en mobiele internationale gesprekken momenteel 
gedereguleerde concurrerende markten zijn waarvoor geen EU-regelgeving is vereist. Ze stelt 
derhalve voor de desbetreffende bepalingen te schrappen.

Kaderherziening
De rapporteur is van mening dat de Commissie een omvattende evaluatie en herziening van 
het gehele kader voor elektronische communicatie moet uitvoeren, en vóór 30 juni 2016 een 
verslag met passende voorstellen moet indienen bij het Europees Parlement en de Raad opdat 
de medewetgevers voldoende tijd hebben om de voorstellen behoorlijk te analyseren en te 
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bespreken. 
De herziening is gebaseerd op een volledige openbare raadpleging, op ex-postbeoordelingen 
van de effecten van het kader sinds 2009, en op een grondige ex-antebeoordeling van de 
verwachte effecten van de mogelijkheden die voortvloeien uit de herziening. 

Daarnaast oordeelt de rapporteur dat een aantal van de voorgestelde maatregelen moet worden 
onderworpen aan een diepgaandere, gestructureerde openbare raadpleging en grondige ex-
antebeoordeling van de verwachte effecten ervan, en derhalve worden opgenomen in de 
volgende herziening van het kader voor elektronische communicatie.


