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Amendement 9
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om een uniforme interne markt 
voor elektronische communicatie tot stand 
te brengen en de territoriale en sociale 
samenhang te verbeteren moet de 
investeringsprioriteit 2 a die wordt 
genoemd in Verordening(EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en specifieke 
bepalingen met betrekking tot de 
doelstelling "Investeren in groei en 
werkgelegenheid", en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006, worden 
gebruikt om de toegang tot breedband en 
het hogesnelheidsnetwerk uit te breiden 
en de toepassing van nieuwe 
technologieën en netwerken in de digitale 
economie te ondersteunen, en moeten alle 
Europese regio's investeringen op deze 
gebieden kunnen doen, zoals ook in 
artikel 4 van genoemde verordening 
voorzien is. 

Or. de

Amendement 10
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De investeringen in infrastructuur 
van de nieuwe generatie, die onontbeerlijk 
zijn om ervoor te zorgen dat de 
Europeanen de nieuwe, innoverende 
diensten kunnen gebruiken, mogen niet 
beperkt blijven tot de centraal gelegen of 
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dichtbevolkte zones, waar zij gemakkelijk 
rendabel kunnen worden gemaakt. Zij 
moeten tegelijkertijd ook worden 
uitgebreid naar de afgelegen en 
ultraperifere, minder dichtbevolkte en 
minder ontwikkelde gebieden, om de 
ontwikkelingshandicaps hiervan niet nog 
groter te maken.

Or. fr

Amendement 11
Younous Omarjee

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 
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 

(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, de ultraperifeer gelegen regio's met 
name inbegrepen, 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 
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 
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voorwaarden voor overdracht, huur of 
gedeeld gebruik van een deel van het 
radiospectrum dat aan een dergelijk 
individueel gebruiksrecht onderworpen is.

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.

Or. fr

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij

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 
breedband" van 13 juni 2013, zoals in de 
nabije toekomst de 700 MHz-, 1,5 GHz- en 
3,8-4,2 GHz-banden.

(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 
breedband" van 13 juni 2013, zoals in de 
nabije toekomst de 700 MHz- en 1,5 GHz-
banden.

Or. en



PE526.200v01-00 6/13 AM\1014198NL.doc

NL

Amendement 13
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Ook moet worden gezorgd voor 
grotere veiligheid van de gegevens van 
eindgebruikers die gebruik maken van 
WiFi-hotspots, teneinde het 
consumentenvertrouwen te vergroten en 
aldus de ontwikkeling van draadloze 
breedbandinfrastructuur mogelijk te 
maken.

Or. fr

Amendement 14
Lambert van Nistelrooij

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.

(30) Lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
wat betreft banden waarvan het gebruik 
op het niveau van de Unie is 
geharmoniseerd, de toepassing van 
geharmoniseerde tijdschema's en 
termijnen voor de toewijzing van spectrum 
niet onnodig wordt vertraagd door 
coördinatieproblemen; met name mag 
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 
dergelijke banden 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 
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dat de resultaten van de coördinatie 
samenhangend en afdwingbaar zijn.

Or. en

Amendement 15
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie vereist 
tevens het wegnemen van belemmeringen 
voor eindgebruikers met betrekking tot de 
toegang tot elektronische-
communicatiediensten binnen de Unie. 
Overheidsdiensten mogen daarom geen 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
aanschaf van deze diensten opwerpen of in 
stand houden. Aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten aan 
het publiek mogen eindgebruikers de 
toegang niet ontzeggen of beperken of hen 
discrimineren op grond van hun 
nationaliteit of lidstaat van verblijf. 
Differentiatie moet echter mogelijk zijn op 
basis van objectief gerechtvaardigde 
verschillen in kosten, risico's en 
marktomstandigheden zoals variaties 
binnen de vraag en prijsstelling van 
concurrenten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 16
Younous Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Het feit dat bepaalde Europese 
regio's afgelegen, een eiland of 
dunbevolkt zijn, dat er weinig vraag is of 
dat er sprake is van subnationale 
roamingzones, hetgeen met name voor 
ultraperifere regio's geldt, mag door de 
aanbieders van vaste of mobiele 
elektronische communicatie niet als 
objectief criterium worden gebruikt om de 
toepassing van hogere tarieven te 
rechtvaardigen.

Or. fr

Motivering

De Europese markt voor elektronische communicatie die middels onderhavige verordening 
tot stand moet komen dient alle consumenten in de Europese Unie de mogelijkheid te bieden 
om van identieke tarieven en van niet-discriminerende toegang tot diensten voor elektronische 
communicatie te profiteren. Het feit dat bepaalde Europese regio's afgelegen, een eiland of 
dunbevolkt zijn, dat er weinig vraag is of dat er sprake is van subnationale roamingzones, 
mag niet tot hogere tarieven leiden.

Amendement 17
Lambert van Nistelrooij

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 

(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 
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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.

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. Het verlenen van 
dergelijke gespecialiseerde diensten mag 
de algemene kwaliteit van internettoegang 
niet aantasten. Bovendien mogen 
verkeersbeheersmaatregelen niet worden 
toegepast op een manier die nadelig is 
voor gespecialiseerde diensten die 
concurreren met de door de aanbieder 
van internettoegang hetzij rechtstreeks, 
hetzij in samenwerking met andere 
bedrijven aangeboden diensten, tenzij 
hiervoor een geldige reden bestaat.

Or. en

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

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.

(73) Met commerciële of technische
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.

Or. en
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Amendement 19
Younous Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de lidstaten en de autoriteiten 
waarborgen dat er geen discriminatie 
plaatsvindt bij de toepassing van tarieven, 
het gebruik van openbare netwerken voor 
elektronische communicatie of bij de 
toegang van de bevolking tot diensten 
voor elektronische communicatie in de 
hele Unie.

Or. fr

Amendement 20
Younous Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om investeringen en innovatie te 
bevorderen in nieuwe en verbeterde 
infrastructuren met hoge capaciteit die de 
gehele Unie kunnen bereiken en kunnen 
inspelen op de veranderende vraag van 
eindgebruikers;

c) om investeringen en innovatie te 
bevorderen in nieuwe en verbeterde 
infrastructuren met hoge capaciteit die de 
gehele Unie kunnen bereiken en kunnen 
inspelen op de veranderende vraag van 
eindgebruikers, met name in minder 
dichtbevolkte, perifeer en ultraperifeer 
gelegen gebieden;

Or. fr

Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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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 in de Unie gevestigde 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 22
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd hun verplichting uit 
hoofde van de internationale 
overeenkomsten, waaronder ITU-
radioregulering, verzekeren de nationale 
bevoegde autoriteiten dat het gebruik van 
het radiospectrum op hun grondgebied is 
georganiseerd en nemen zij met name alle 
nodige maatregelen inzake 
radiospectrumtoewijzing opdat geen enkele 
andere lidstaat wordt belemmerd in het 
toestaan van gespecificeerde 
geharmoniseerde banden op haar 
grondgebied in overeenstemming met de 
EU-wetgeving.

1. Onverminderd hun verplichting uit 
hoofde van de internationale 
overeenkomsten, waaronder ITU-
radioregulering, verzekeren de nationale 
bevoegde autoriteiten, met name met het 
oog op gegarandeerde toepassing van 
artikel 12, dat het gebruik van het 
radiospectrum op hun grondgebied is 
georganiseerd en nemen zij met name alle 
nodige maatregelen inzake 
radiospectrumtoewijzing opdat geen enkele 
andere lidstaat wordt belemmerd in het 
toestaan van gespecificeerde 
geharmoniseerde banden voor draadloze 
breedbandcommunicatie op haar 
grondgebied in overeenstemming met de 
EU-wetgeving.

Or. en
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Amendement 23
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke betrokken lidstaat kan de beleidsgroep 
radiospectrum verzoeken om van haar 
goede diensten gebruik te maken om zich 
en andere lidstaten te laten bijstaan bij de 
naleving van dit artikel.

Elke betrokken lidstaat kan de beleidsgroep 
radiospectrum verzoeken om van haar 
goede diensten gebruik te maken om zich 
en andere lidstaten te laten bijstaan bij de 
naleving van de leden 1 en 2 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Op 31 december 2014 stelt BEREC één 
enkele waarde vast voor alle vaste en 
mobiele afgiftetarieven, berekend 
overeenkomstig aanbeveling C(2009) 
3359 final van de Commissie van 7 mei 
2009 over de regelgeving met betrekking 
tot vaste en mobiele afgiftetarieven in de 
EU. 
Uiterlijk op 30 juni 2015 waarborgen alle 
nationale regelgevende instanties (NRI's) 
dat exploitanten die door hen zijn 
aangewezen als ondernemingen met een 
aanmerkelijke marktmacht op markten 
voor gespreksafgifte op wholesaleniveau 
voor afzonderlijke openbare 
telefoonnetwerken naar aanleiding van 
een marktanalyse die is uitgevoerd in 
overeenstemming met Richtlijn 
2009/140/EG van het Europees Parlement 
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en de Raad van 25 november 2009, de 
door BEREC volgens dit lid vastgestelde 
afgiftetarieven hanteren.
__________________
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. en

Amendement 25
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verstrekken van gespecialiseerde 
diensten leidt in geen geval tot een 
verminderde kwaliteit van 
internettoegang, in het bijzonder in de 
ultraperifeer gelegen en de noordelijke 
dunbevolkte gebieden waar de toegang tot 
en de kwaliteit van internet vaak beperkt 
zijn.

Or. en

Motivering

Marktkrachten nemen vaak geen verantwoordelijkheid voor het verstrekken van 
internettoegang met een grote capaciteit  in afgelegen en dunbevolkte gebieden.
Internettoegang is in deze gebieden juist bijzonder belangrijk omdat er grote geografische 
afstanden overbrugd moeten worden. Internettoegang met een grote capaciteit is van vitaal 
belang in de meest noordelijke regio's, de bevolking in sommige periodes van het jaar als 
gevolg van het toerisme tot het twintigvoudige toeneemt.


