
PA\1012168NL.doc PE524.757v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2013/0309(COD)

3.12.2013

ONTWERPADVIES
van de Commissie regionale ontwikkeling

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake 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))

Rapporteur voor advies: François Alfonsi



PE524.757v01-00 2/9 PA\1012168NL.doc

NL

PA_Legam



PA\1012168NL.doc 3/9 PE524.757v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne 
markt voor elektronische communicatie is het eindpunt van een decenniumlang optreden van 
de Europese Unie op wetgevingsgebied met als doel particulieren en bedrijven in staat te 
stellen toegang te verkrijgen tot elektronische-communicatiediensten zonder beperking en
tegen de laagst mogelijke kosten. De Europese Unie is verdeeld in 28 van elkaar losstaande 
nationale markten, die verschillen op het gebied van vergunningen, voorschriften, toewijzing 
van frequenties en consumentenbescherming. Deze situatie heeft negatieve gevolgen. Met 
name zorgt zij ervoor dat de ontwikkeling van diensten in grensgebieden wordt belemmerd, 
dat de prijzen voor oproepen tussen EU-lidstaten hoog zijn en dat de bestaande netcapaciteit 
onderbenut blijft.  De bestaande situatie heeft ook negatieve gevolgen voor het 
concurrentievermogen en de werkgelegenheid, met name in de sectoren waar een verbetering 
van het concurrentievermogen afhankelijk is van connectiviteit en van de verlening van 
geïntegreerde diensten: logistiek, bankdiensten, transport, energie, detailhandel, gezondheid 
enz.

De Commissie regionale ontwikkeling acht de impact van dit voorstel voor een verordening 
positief voor de ontwikkeling van de grensregio's en voor een versterking van de 
grensoverschrijdende territoriale samenwerking. 

De Commissie regionale ontwikkeling onderstreept het feit dat de Europese structuurfondsen 
al een grote rol met betrekking tot de financiering van de Europese digitale agenda spelen. In 
verband hiermee is zij van mening dat dit voorstel voor een verordening een positieve impact 
heeft op de stimulering van de overheidsinvesteringen op digitaal gebied. 

De Commissie staat op het punt om parallel met het voorstel voor een verordening waarop dit 
advies betrekking heeft, een aanbeveling goed te keuren die met name bedoeld is voor de 
aanmoediging van investeringen in breedband. De Commissie regionale ontwikkeling vraagt 
een uitbreiding van het voorwerp van deze aanbeveling, om de ontwikkeling aan te moedigen 
van digitale dekking op het volledige EU-grondgebied, met inbegrip van de afgelegen en 
insulaire gebieden.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Zoals wordt onderstreept in de in 
2013 gepubliceerde studie van het 
Directoraat-generaal intern beleid van de 
Unie, Directoraat B – Structuur- en 
Cohesiebeleid, van het Europees 
Parlement met als titel "Internet, Agenda 
numérique et de développement 
économique des régions européennes", is 
een gunstige context op het gebied van de 
aanvaarding en de ontvangst van ICT en 
van de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij in de regio’s een 
belangrijke, om niet te zeggen 
doorslaggevende factor, omdat het niveau 
van de regio’s geprivilegieerd is wat de 
ontwikkeling van de vraag op ICT-gebied 
betreft.

Or. fr

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Zoals wordt opgemerkt in 
bovengenoemde studie, is het niveau van 
de regio’s relevant voor de identificatie 
van de mogelijkheden die worden geboden 
door de informatiemaatschappij en voor 
de uitvoering van programma’s om de 
ontwikkeling hiervan te bevorderen. In de 
studie wordt ook aangegeven dat de 
interactie tussen de verschillende 
bestuursniveaus een groot groeipotentieel 
inhoudt. De bottom-up- en de top-down-
benadering moeten worden gecombineerd 
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of op zijn minst parallel ontwikkeld, om 
de doelstelling van de totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke digitale 
markt te realiseren.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) De investeringen in 
infrastructuren 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 dicht bevolkte zones, waar zij 
gemakkelijk rendabel kunnen worden 
gemaakt. Zij moeten tegelijkertijd ook 
worden uitgebreid naar de afgelegen, 
minder dicht bevolkte en minder 
ontwikkelde gebieden, om de 
ontwikkelingshandicaps hiervan niet nog 
groter te maken.

Or. fr

Amendement 4

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 

(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 



PE524.757v01-00 6/9 PA\1012168NL.doc

NL

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 
inzake het programma voor het 
radiospectrumbeleid (RSPP) 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 Raad 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.

verwezenlijking van de Digitale Agenda 
voor Europa en met name het doel om 
tegen 2020 de burgers van de Unie, 
ongeacht hun woonplaats, 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 
inzake het programma voor het 
radiospectrumbeleid (RSPP) 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 Raad 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.

Or. fr
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Amendement 5

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.

(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, waarbij er evenwel op moet 
worden toegezien dat de dekking van het 
hele Europese grondgebied, inclusief de 
minder dicht bevolkte, afgelegen en 
minder ontwikkelde regio's, gegarandeerd 
is.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
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of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is.

of voorwaarden opleggen op basis van de
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik.

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat de formulering "objectief gerechtvaardigd" onduidelijk is en 
dat hierdoor de weg wordt opengesteld voor wat met het artikel precies wordt geprobeerd te 
voorkomen, namelijk de mogelijkheid dat aanbieders van elektronische communicatie 
discriminerende toegangseisen of -voorwaarden opleggen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule 

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:

3. Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten rekenen aan het 
publiek geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat de formulering "objectief gerechtvaardigd" onduidelijk is en 
dat hierdoor de weg wordt opengesteld voor wat met het artikel precies wordt geprobeerd te 
voorkomen, namelijk de mogelijkheid dat aanbieders van elektronische communicatie 
discriminerende toegangseisen of -voorwaarden opleggen.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
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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, 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 op 
geen enkele manier verzwakken, met 
name in excentrische gebieden, waar de 
bandbreedten beperkter zijn.

Or. fr

Motivering

De rapporteur is van mening dat met het onderhavige voorstel voor een verordening moet 
worden voorkomen dat de lijnen overbelast raken door de verlening van gespecialiseerde 
diensten, en wel op homogene wijze op het hele grondgebied.


