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Europese elektronische-communicatieregelgeving en -markten * 

Resolutie van het Europees Parlement over de Europese elektronische-

communicatieregelgeving en –markten in 2004 (2005/2052(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de mededeling van de Commissie "De Europese elektronische-

communicatieregelgeving en –markten in 2004" (COM(2004)0759), 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel van 22 en 

23 maart 2005, 

– gezien het verslag van de Groep op hoog niveau voor de strategie van Lissabon, van 

november 2004, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 november 2003 over het achtste verslag van de 

Commissie over de tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 12 februari 2003 over de volledige uitrol van het 

mobiele communicatiesysteem van de derde generatie2, 

– gezien Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en 

bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn)3, 

– gezien Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 

(Machtigingsrichtlijn)4, 

– gezien 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)5, 

– gezien Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn)6, 

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Lissabon van 23 en 

24 maart 2000, 
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4  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21. 
5  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33. 
6  PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51. 



– gezien het Besluit van de Commissie van 29 juli 2002 tot oprichting van de Europese Groep 

van regelgevende instanties voor elektronische communicatienetwerken en diensten1, 

– gelet op artikel 45 van zijn reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 

Commissie juridische zaken (A6-0305/2005), 

A. overwegende dat de omzettings- en uitvoeringsprocedures van de lidstaten voor 

communautaire wetgeving onderling verschillen, hetgeen nadelig is voor de totstandkoming 

van een echte interne markt van de elektronische communicatie, 

B. overwegende dat de Commissie een sleutelrol speelt in de tenuitvoerlegging en de correcte 

toepassing van het regelgevingskader, 

C. overwegende dat de Commissie inbreukprocedures kan inleiden tegen lidstaten die de 

toepasselijke wetgeving niet of verkeerd toepassen, 

D. overwegende dat, volgens de procedure van artikel 7 van de kaderrichtlijn, de Commissie 

de maatregelen die de nationale regelgevende instanties (NRI's) van plan zijn te nemen aan 

een evaluatie onderwerpt, 

E. overwegende dat de kaderrichtlijn de regelgevende instanties voorziet van een soepel 

instrument waarmee de regelgever op de markt kan tussenkomen wanneer het vrije spel van 

de concurrentie in het gedrang dreigt te komen, 

F. overwegende dat deze eigenschappen van de regelgeving van groot belang zijn omdat ze 

ervoor zorgen dat de regelgever correct kan optreden op een evoluerende markt, die wordt 

gekenmerkt door de recente technologische innovatie die de mogelijkheid zal bieden de 

Europese consument nieuwe diensten aan te bieden, 

G. overwegende dat dit regelgevingsmodel het toelaat de toepassing van de rechtsmiddelen op 

basis van het evenredigheidsbeginsel aan te passen en de reguleringsverplichtingen terug te 

schroeven wanneer dat op grond van de ontwikkeling van de mededinging is 

gerechtvaardigd,  

H. overwegende dat de NRI's hun besluit om op de markt te interveniëren in volstrekte 

onafhankelijkheid nemen en dat hun interventies moeten beantwoorden aan het criterium 

van de proportionaliteit ten aanzien van het nagestreefde doel, 

I. overwegende dat de procedures van beroep tegen besluiten van de NRI's lang zijn en dat 

kan worden vastgesteld dat in sommige lidstaten de besluiten van de NRI's systematisch 

worden opgeschort in afwachting van de afloop van het beroep, 

J. overwegende dat vertragingen bij de tenuitvoerlegging en de marktanalyse een ernstige 

belemmering vormen voor de totstandbrenging van de interne markt van de elektronische 

communicatie, verhinderen dat de bedrijven van de diverse lidstaten in homogene 

omstandigheden kunnen opereren en voor onzekerheid wat betreft de tijdens de 

overgangsperiode aangenomen regelgevingsmethode zorgen, 
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K. overwegende dat een duidelijk regelgevend kader de voorwaarden schept die de 

marktspelers ertoe aanmoedigen meer te investeren, hetgeen onontbeerlijk is opdat de 

Europese industrie van de elektronische communicatie een leidersplaats kan innemen op de 

internationale markt, 

L. overwegende dat de Commissie er door haar interpretatie en toepassing van de regelgeving 

met betrekking tot de infrastructuur voor elektronische communicatie aanzienlijk toe kan 

bijdragen het pluralisme in de media te waarborgen en te bevorderen, 

M. overwegende dat de tarieven voor telefoongesprekken naar en uit het buitenland ondanks de 

maatregelen die de nationale regelgevingsautoriteiten hebben genomen om de buitensporig 

hoge roamingkosten in de EU te verminderen, nog steeds te hoog zijn, en gezien de risico's 

van concurrentieverstorende prijsafspraken en misbruik van dominante marktposities, 

N. overwegende dat een correct gereguleerde eenheidsmarkt voor alle consumenten de 

voorwaarden voor  billijke diensten en prijzen kan garanderen door hun de nodige 

transparantie en betrouwbaarheid te bieden, 

O. overwegende dat het wetgevingskader mede het ontstaan en het voortbestaan van pluralisme 

in de media bepaalt, 

P. overwegende dat de Commissie in haar Witboek over diensten van algemeen belang 

(COM(2004)0374) stelt dat de doelstelling een open en concurrerende interne markt tot 

stand te brengen, verenigbaar is met de doelstelling diensten van algemeen belang te 

ontwikkelen, en dat het derhalve van cruciaal belang is voorwaarden voor billijke diensten 

en prijzen te garanderen opdat een interne telecommunicatiemarkt tot stand komt die het 

gehele Europese grondgebied omvat, teneinde, in overeenstemming met een prioriteit van 

de Europese Unie, de digitale kloof te verkleinen,  

1. deelt de bezorgdheid die de Commissie in bovenvermelde mededeling tot uiting brengt; zegt 

zijn volle steun toe aan de Commissie in haar rol als motor en initiatiefneemster van de 

regelgeving, zowel wat betreft de correcte interpretatie van de nieuwe regeling, als om een 

geharmoniseerde en met de doelstellingen van de regelgeving inzake elektronische 

communicatie overeenstemmende toepassing te garanderen door middel van een snel en 

constant toezicht; 

Institutioneel kader 

2. acht het raadzaam een institutionele discussie op gang te brengen die een tweevoudig doel 

beoogt: enerzijds de versterking en de verduidelijking zowel van het Europese institutionele 

model op het gebied van de elektronische communicatie als van het desbetreffende 

regelgevingskader en anderzijds het uitwerken van de beste oplossingen om dat doel te 

bereiken; 

Commissie 

3. verlangt derhalve dat de rol van de Commissie versterkt wordt en onderstreept nogmaals dat 

de Commissie de sleutelrol speelt als hoedster van de communautaire wetgeving, terwijl de 

Europese groep van regelgevende instanties (ERG) de Commissie ook in de toekomst als 

raadgevend- en adviesorgaan in overeenstemming met Besluit 2002/627/EG terzijde dient te 

staan, ten behoeve van een consequente en samenhangende uitvoering van het 



regelgevingskader overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de kaderrichtlijn; 

4. ondersteunt ten volle het optreden van de Commissie zowel wat de procedures betreft tegen 

lidstaten die in gebreke blijven als op het vlak van de analyse van de kennisgevingen die de 

NRI's haar overeenkomstig artikel 7 van de kaderrichtlijn doen toekomen; verzoekt de 

Commissie er nauwlettend op toe te zien dat initiatieven betreffende de nationale markten 

de totstandkoming van de interne markt van de elektronische communicatie niet 

belemmeren; 

ERG 

5. onderstreept dat de samenstelling en de taken van de ERG en van de groep van 

onafhankelijke regelgevers (IRG) tot op zekere hoogte samenvallen en dat er bijgevolg voor 

moet worden gezorgd dat beide niet naast elkaar heen werken, met ieder zijn beperkte 

administratieve middelen; beveelt daartoe aan dat de ERG en de IRG geleidelijk aan 

worden gefuseerd; 

6. acht het noodzakelijk dat de ERG zich beperkt tot zijn adviserende taken, waarbij alle 

belanghebbende partijen op een zo volledige en transparant mogelijke manier worden 

betrokken, en zich van de taken kwijt die hem uitdrukkelijk krachtens het regelgevingskader 

zijn toegewezen; 

Parlement 

7. verzoekt de Commissie haar jaarverslag over de uitvoering van het regelgevingskader zodra 

het is goedgekeurd, alsook alle andere verslagen betreffende de analyse van het 

functioneren van de elektronische-communicatiemarkt dadelijk aan het Parlement te doen 

toekomen, zodat het Parlement tijdig bij de monitoring kan worden betrokken; 

8. is verheugd over de snelle stijging van de marktpenetratie van breedband; verzoekt de 

Commissie het Parlement op de hoogte te houden van haar toezichthoudende activiteiten 

betreffende de ontwikkeling van de breedbandsector en haar optreden in dit verband; 

Lidstaten en NRI's 

9. betreurt dat enkele lidstaten het regelgevingskader nog niet volledig in nationale wetgeving 

hebben omgezet of niet correct hebben toegepast; verzoekt deze lidstaten zich onmiddellijk 

te schikken naar de communautaire elektronische-communicatiewetgeving; 

10. verzoekt de lidstaten de werkzaamheden van de NRI's, waarvan de schaarse middelen niet 

volstaan om zich snel van hun taken te kwijten, adequaat te ondersteunen; verlangt 

eveneens dat de lidstaten maatregelen treffen om de duur van de beroepsprocedures tegen 

besluiten van de NRI's in te korten; 

11. verzoekt de lidstaten de absolute onafhankelijkheid van de NRI's te garanderen en verzoekt 

de Commissie hierop toe te zien en het Parlement op de hoogte te houden; 

12. moedigt de NRI's en de Commissie wat de voorgestelde verplichtingen betreft aan betere 

effectbeoordelingen en vergelijkende analyses van hun nut en doeltreffendheid voor de 

markten uit te voeren; 

13. verzoekt de lidstaten de beginselen van transparantie en proportionaliteit in acht te nemen 



en alle administratieve lasten die worden opgelegd aan de marktspelers op het gebied van de 

machtiging van diensten te rechtvaardigen en daarbij de openbare belangen te eerbiedigen; 

verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk controles op dit gebied op te zetten; 

14. onderstreept het belang van een gepaste toewijzing van frequenties voor diensten van 

algemeen belang, van open, transparante en niet-discriminerende procedures alsook van 

voldoende soepelheid bij de toewijzing van radiofrequenties en de toekenning van 

vergunningen; 

15. beveelt de lidstaten, de Commissie en de NRI's aan er rekening mee te houden dat het 

regelgevingskader van dien aard moet zijn dat het investeringen aantrekt en beschermt; 

onderstreept dat infrastructuurinvesteringen moeten worden bevorderd, met name in de 

breedbandsector, de mobiele telefonie van de derde generatie en de andere nieuwe markten, 

en dat daarbij rekening dient te worden gehouden met diensten van algemeen economisch 

belang; 

16. onderstreept dat het, ondanks de aan verandering onderhevige technologie, noodzakelijk is 

om gereguleerde diensten te waarborgen, met name als het gaat om het toegangsnet; acht 

het derhalve van groot belang vast te houden aan de mogelijkheid om alternatieve 

exploitanten op billijke en redelijke voorwaarden toegang te verschaffen tot de nieuwe 

infrastructuur; 

17. herinnert eraan dat de regelgeving moet worden toegespitst op het wegwerken van alle 

factoren die de eerlijke concurrentie belemmeren, en dat daarbij extra aandacht moet 

uitgaan naar het bevorderen van de ontwikkeling van de nieuwe markten en gelijke kansen 

voor alle marktdeelnemers; 

18. herinnert eraan dat de ontwikkeling van de mobiele telefonie van de derde generatie soms 

belemmerd wordt door nationale en plaatselijke regels betreffende machtigingen voor de 

installatie van infrastructuur en door strenge criteria inzake het verlenen van vergunningen; 

dringt er dan ook bij de bevoegde autoriteiten op aan dat zij een oplossing voor deze situatie 

zouden uitwerken en alle factoren die de volle ontwikkeling van de 3G-communicaties 

belemmeren, uit de weg zouden ruimen; 

19. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat bij de keuze van de vestigingsplaats voor 

installaties voor het mobiele telefonienetwerk volksgezondheids- en milieufactoren in 

aanmerking worden genomen en transparante stedenbouwkundige procedures worden 

gevolgd; verzoekt de Commissie te waarborgen dat zij toezicht houdt op deze activiteiten en 

daarover regelmatig aan het Europees Parlement verslag uitbrengt; onderstreept de 

noodzaak informatie over stralingswaarden publiek te maken; 

20. is verheugd over de vrijwillig opgestelde voorschriften om consumenten tegen ongevraagde 

reclame te beschermen en roept op tot een EU-wijde omzetting van de opt-inregels; 

21. benadrukt, gezien de groeiende vraag naar het bewaren van gegevens, het belang van 

gegevensbescherming; wijst op de aloude samenwerking tussen aanbieders van 

e-communicatie en de wethandhavingsautoriteiten binnen een duidelijk wettelijk kader en 

gebaseerd op een aanpak om alles per geval te bekijken; erkent dat opgelegde 

verplichtingen voor het registreren van gegevens ten koste van de burgerlijke vrijheden 

zouden kunnen gaan en voor de exploitanten een behoorlijke kostenpost zouden zijn; meent 

tot slot dat het Europees Parlement over iedere bepaling betreffende gegevensregistratie zou 



moeten meebeslissen; 

Industrie en consumenten 

22. onderstreept dat de sector van de communicatie- en informatietechnologie een drijvende 

kracht van de Europese economie is en in aanzienlijke mate bijdraagt aan de groei en de 

schepping van werkgelegenheid; 

23. wijst erop dat de Europese wetgeving betreffende elektronische communicatie tot doel heeft 

de concurrentie tussen de bedrijven te bevorderen en tegelijk een hoog niveau van 

consumentenbescherming te garanderen; 

24. verzoekt de Commissie om ten behoeve van de consumentenbescherming een jaarlijkse 

studie uit te voeren en aan het Parlement voor te leggen waarin minimaal de volgende 

parameters worden geanalyseerd: de transparantie van de facturering, de contractuele 

garanties en trends wat betreft prijzen en markten, zowel voor breedband als voor vaste en 

mobiele telefonie; 

25. is verheugd over de uitbreiding van de ongebundelde aansluitnetten, maar benadrukt dat er 

verdere ontwikkeling nodig is om een concurrentiële markt voor de consumenten te 

verzekeren; 

26. verzoekt de verleners van telecommunicatiediensten bij de keuze, de prijsbepaling, de 

voordelen in termen van kwaliteit van de telecommunicatiediensten en de toegankelijkheid 

rekening te houden met de belangen van de gehandicapte gebruikers; verzoekt de 

regelgevingsinstanties bij de beoordeling van de dienstverlening het advies in te winnen van 

de vertegenwoordigers van de gehandicapten; 

27. verzoekt verleners van 3G-communicatiediensten de prijs-dienstverhouding dusdanig op te 

stellen dat zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk plaatsen breedband kunnen 

ontvangen, om zo een eind te maken aan de geografische beperkingen van breedband;  

28. acht het van wezenlijk belang dat de exploitanten een transparant prijsbeleid voeren en dat 

de consument volledig en duidelijk geïnformeerd wordt over de aangeboden diensten en de 

prijzen ervan, met name wat de kosten betreft; volgt, wat betreft de internationale 

roamingdiensten, zeer nauwlettend de recente procedures van de Commissie betreffende de 

regels van het Verdrag over misbruik van machtspositie (artikel 82) en de ‘mededeling van 

punten van bezwaar’; verzoekt de Commissie en de lidstaten te analyseren welke structurele 

veranderingen nodig zijn om gepaste en transparante roamingtarieven te kunnen 

waarborgen; roept voorts de Raad ertoe op de Commissie de opdracht te geven een 

actieplan op te stellen, met inbegrip van een tijdschema, dat erop is gericht de consumenten 

zo goedkoop en zo spoedig mogelijk te genieten van internationale roaming, in geheel 

Europa en met continuïteit van de dienstverlening; 

29. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie en de NRI's alles in het werk te stellen opdat 

verdere voortgang kan worden geboekt op het vlak van de overdraagbaarheid van vaste en 

mobiele nummers, alsook wat de terminatietarieven voor mobiele gesprekken betreft; 

30. wijst erop dat een goed werkend systeem voor de overdraagbaarheid van mobiele 

telefoonnummers van vitaal belang is voor een gezonde concurrentie tussen 

mobieletelefonieaanbieders; benadrukt derhalve dat het overdragen van een nummer in 



iedere lidstaat weinig of niets mag kosten en dat dit proces in sommige lidstaten minder 

traag zou moeten verlopen; 

31. roept de Commissie op maatregelen te treffen om de tarieven voor beëindiging van 

mobiele-telefoniecontracten te verlagen, aangezien deze in veel lidstaten nog steeds erg 

hoog zijn en aan de eigenlijke kosten zouden moeten worden gekoppeld; 

32. herinnert eraan dat de Commissie in haar witboek over de diensten van algemeen belang 

verklaart dat de doelstelling van de totstandbrenging van een open en concurrentiële interne 

markt verenigbaar is met die van de ontwikkeling van toegankelijke, kwalitatief 

hoogstaande en betaalbare diensten van algemeen belang, en wijst er op dat bij de 

regelgeving derhalve met beide doelstellingen rekening dient te worden gehouden; 

33. wacht de uitkomst af van een onderzoek naar de manier waarop de lidstaten de 

doelstellingen van algemeen belang interpreteren bij het opleggen van 

doorgifteverplichtingen ("must carry"); 

34. juicht het initiatief van de Commissie toe om de transparantie in de sector van de 

internationale roaming te bevorderen, waardoor de consumenten nuttige informatie krijgen 

over de retailtarieven van de diverse exploitanten van mobiele telefonie in de EU-lidstaten, 

en roept de verleners van telecommunicatiediensten met name op de roamingtarieven te 

verlagen, opdat de economische en sociale samenwerking tussen de lidstaten niet door hoge 

kosten wordt belemmerd; roept de Commissie op nieuwe initiatieven te ontwikkelen 

teneinde de hoge kosten van grensoverschrijdend telefoonverkeer te doen zakken, opdat 

spoedig een echte interne markt voor consumenten met betaalbare roamingtarieven voor 

mobiele telefonie kan ontstaan; 

35. wijst erop dat alle Europese burgers toegang tot de diensten van de informatiemaatschappij 

moeten hebben, en dat dit betekent dat consumentenvriendelijke regelgeving moet worden 

toegepast om de digitale kloof te verkleinen, met name voor gehandicapten en ouderen; is 

van oordeel dat de ondersteuning van een algemene Europese norm ten behoeve van 

interoperabiliteit van diensten, transmissieplatforms en terminals een cruciale bijdrage tot 

het behalen van die doelstelling betekent; 

36. verzoekt de Commissie te onderzoeken hoe de verschillende nationale markten in deze 

sector kunnen worden ontwikkeld tot een interne markt zonder grenzen en met een 

gemeenschappelijke wet- en regelgeving opdat de exploitanten op één markt kunnen 

handelen en concurreren; 

° 

°  ° 

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan Raad, de Commissie, de 

regeringen en de parlementen van de lidstaten, de Europese groep van regelgevende 

instanties en de toepasselijke nationale regelgevende instanties. 


