
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de machtiging
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten

(2000/C 365 E/18)

(Voor de EER relevante tekst)

COM(2000) 386 def. � 2000/0188(COD)

(Ingediend door de Commissie op 28 augustus 2000)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ,

Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De resultaten van de openbare raadpleging over de in
1999 ondernomen herziening van het regelgevingskader
voor elektronische communicatie, als weergegeven in de
mededeling van de Commissie van 26 april 2000 (1), heb-
ben de noodzaak bevestigd van een beter geharmoni-
seerde en lichtere markttoegangsregeling voor elektro-
nische communicatiediensten en -netwerken in de Ge-
meenschap.

(2) De convergentie tussen verschillende elektronische com-
municatiediensten en -netwerken en de daarbij gebruikte
technieken maakt de totstandbrenging noodzakelijk van
een machtigingsregeling waarin alle vergelijkbare diensten
op vergelijkbare wijze worden behandeld, ongeacht de
gebruikte technologieºn.

(3) Een zo licht mogelijk systeem moet worden gehanteerd
om het aanbieden van elektronische communicatiedien-
sten en -netwerken mogelijk te maken, teneinde de ont-
wikkeling van nieuwe elektronische communicatiediensten
te bevorderen en dienstenaanbieders en consumenten te
laten profiteren van de schaalvoordelen van de interne
markt.

(4) Deze doelstellingen kunnen het best worden verwezenlijkt
door middel van een algemene machtiging voor alle elek-
tronische communicatiediensten en -netwerken, waarvoor
geen expliciet besluit of bestuursbehandeling van de na-
tionale regelgevende instantie nodig is en waarvoor ken-
nisgeving de enige procedurele vereiste mag zijn.

(5) De rechten van ondernemingen in het kader van alge-
mene machtigingen moeten expliciet in die machtigingen
worden opgenomen om gelijke concurrentievoorwaarden
in de Gemeenschap te waarborgen en grensoverschrij-

dende onderhandelingen over interconnectie tussen open-
bare communicatienetwerken te vergemakkelijken.

(6) Het verlenen van specifieke rechten kan noodzakelijk blij-
ven voor het gebruik van radiofrequenties en nummers,
inclusief korte codes, van het nationale nummerplan.
Nummerrechten kunnen ook worden toegekend op basis
van een Europees nummerplan, zoals bijvoorbeeld de vir-
tuele landcode Ð3 883@ die is toegewezen aan de landen
die deel uitmaken van de Europese Conferentie voor Post
en Telecommunicatie (CEPT). Die gebruiksrechten mogen
niet worden beperkt, tenzij dit onvermijdelijk is in ver-
band met de schaarsheid van radiofrequenties en de nood-
zaak om een efficiºnt gebruik daarvan te waarborgen.

(7) De voorwaarden die aan de algemene machtiging en aan
de specifieke gebruiksrechten kunnen worden verbonden
moeten beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om
de naleving van de essentiºle voorwaarden en verplichtin-
gen krachtens het Gemeenschapsrecht te verzekeren.

(8) Specifieke verplichtingen voor aanbieders van elektro-
nische communicatiediensten en -netwerken op grond
van hun aanmerkelijke marktmacht als omschreven in
Richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten),
die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht kunnen wor-
den opgelegd, moeten gescheiden worden van de alge-
mene rechten en verplichtingen in het kader van de alge-
mene machtiging.

(9) De algemene machtiging mag alleen voorwaarden bevat-
ten die specifiek zijn voor de sector elektronische com-
municatie. Er mogen geen voorwaarden worden opgelegd
die reeds van toepassing zijn krachtens andere bestaande
nationale wetgeving die niet specifiek is voor de sector
elektronische communicatie.

(10) Wanneer de vraag naar radiofrequenties in een bepaald
bereik groter is dan het aantal beschikbare frequenties,
moeten bij de toewijzing van de frequenties passende en
transparante procedures worden gevolgd teneinde discri-
minatie te vermijden en een optimaal gebruik van dit
schaarse goed te waarborgen.

(11) Wanneer de geharmoniseerde toewijzing van radiofre-
quenties aan bepaalde ondernemingen op Europees niveau
is overeengekomen, dienen de lidstaten dergelijke overeen-
komsten strikt toe te passen bij het verlenen van gebruiks-
rechten voor radiofrequenties van het nationale frequen-
tieplan.
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(12) Aanbieders van elektronische communicatiediensten en
-netwerken kunnen een bevestiging nodig hebben van
hun rechten in het kader van de algemene machtiging
met betrekking tot interconnectie en doorgangsrechten,
met name om onderhandelingen met andere, regionale of
lokale, overheden of met dienstenaanbieders in andere lid-
staten te vergemakkelijken. Hiertoe dienen de nationale re-
gelgevende instanties op verzoek of automatisch verklarin-
gen aan ondernemingen af te geven naar aanleiding van een
kennisgeving in het kader van de algemene machtiging.

(13) De sancties voor het niet-voldoen aan de voorwaarden in
het kader van de algemene machtiging moeten in verhou-
ding staan tot de inbreuk. Behalve in uitzonderlijke om-
standigheden geldt intrekking van het recht om elektro-
nische communicatiediensten aan te bieden of het recht
om radiofrequenties of nummers te gebruiken wanneer
een onderneming niet aan een of meerdere voorwaarden
in het kader van de algemene machtiging voldoet, als
onevenredige maatregel. Dit doet geen afbreuk aan de
dringende maatregelen die de lidstaten kunnen nemen
bij ernstige bedreigingen van de openbare orde, de veilig-
heid, de gezondheid of economische en commerciºle be-
langen van andere ondernemingen. De richtlijn mag even-
min afbreuk doen aan vorderingen tot schadevergoeding
tussen ondernemingen op grond van nationaal recht.

(14) Het onderwerpen van dienstenaanbieders aan verplichtin-
gen inzake rapportage en informatieverstrekking kan zo-
wel voor de onderneming als voor de betrokken nationale
regelgevende instantie bezwaarlijk zijn. Dergelijke ver-
plichtingen behoren daarom evenredig en objectief ge-
rechtvaardigd te zijn en beperkt te blijven tot het strikt
noodzakelijke. Er behoeft niet te worden geºist dat syste-
matisch en regelmatig wordt aangetoond dat is voldaan
aan alle in het kader van de algemene machtiging gel-
dende of aan de gebruiksrechten gekoppelde voorwaar-
den. Ondernemingen hebben het recht te weten voor
welke doeleinden de informatie die zij moeten verstrekken
zal worden gebruikt. De verstrekking van informatie mag
geen voorwaarde voor markttoegang zijn. Deze richtlijn
mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de
lidstaten om alle nodige informatie te verstrekken voor
de verdediging van communautaire belangen in de con-
text van internationale overeenkomsten.

(15) Aanbieders van elektronische communicatiediensten kun-
nen worden verplicht tot betaling van een administratieve
bijdrage ter financiering van de werkzaamheden van de
nationale regelgevende instantie bij het beheer van het
machtigingsstelsel en het verlenen van gebruiksrechten.
Dergelijke bijdragen mogen het bedrag van de feitelijke ad-
ministratieve kosten van die werkzaamheden niet over-
schrijden. Hiertoe dient te worden gezorgd voor transparan-
tie ter zake van de inkomsten en de uitgaven van de natio-
nale regelgevende instanties, door middel van een jaarlijkse
rapportage over het totale bedrag aan ontvangen bijdragen
en de totale administratiekosten. Dit stelt ondernemingen in
staat te controleren of de administratiekosten en de bijdra-
gen met elkaar in overeenstemming zijn. De administratieve
bijdragen mogen niet als belemmering voor markttoegang
fungeren. De bijdragen moeten daarom naar evenredigheid
worden verdeeld op basis van de omzet voor de relevante
diensten van de betrokken onderneming zoals die is bere-
kend over het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor

de administratieve bijdrage wordt betaald. Door kleine en
middelgrote ondernemingen behoeft geen administratieve
bijdrage te worden betaald.

(16) Naast administratieve bijdragen kan voor het gebruik van
radiofrequenties en nummers een heffing worden inge-
steld, als middel om een optimaal gebruik van deze goe-
deren te waarborgen. Dergelijke heffingen mogen geen
belemmering vormen voor de ontwikkeling van innova-
tieve diensten en concurrentie in de markt.

(17) De lidstaten kunnen wijzigingen aanbrengen in rechten,
voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen met be-
trekking tot algemene machtigingen en gebruiksrechten
wanneer dat objectief gerechtvaardigd is. Dergelijke wijzi-
gingen moeten tijdig en op passende wijze ter kennis van
alle belanghebbende partijen worden gebracht, zodat deze
voldoende gelegenheid wordt geboden om hun standpunt
ten aanzien van de wijzigingen naar voren te brengen.

(18) De beoogde transparantie vereist dat dienstenaanbieders,
consumenten en andere belanghebbende partijen gemakke-
lijk toegang hebben tot alle informatie betreffende rechten,
voorwaarden, procedures, bijdragen, heffingen en besluiten
inzake het aanbieden van elektronische communicatiedien-
sten, gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers, na-
tionale frequentiegebruiksplannen en nationale nummer-
plannen. De nationale regelgevende instanties hebben een
belangrijke functie bij het verstrekken en actualiseren van
dergelijke informatie en het centraliseren van alle relevante
informatie in verband met doorgangsrechten wanneer derge-
lijke rechten op een ander bestuursniveau worden beheerd.

(19) Er moet op worden toegezien dat de interne markt goed
functioneert in combinatie met de nationale machtingsstel-
sels in het kader van deze richtlijn. Naar aanleiding van de
resultaten van dit toezicht kunnen verdere harmonisatie-
maatregelen noodzakelijk blijken indien er nog steeds be-
lemmeringen voor de interne markt blijven bestaan. Richt-
lijn (inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische communicatienetwerken en -diensten) voor-
ziet in een procedureel kader voor dergelijke maatregelen.

(20) De vervanging van de op de datum van inwerkingtreding
van deze richtlijn bestaande machtigingen door de alge-
mene machtiging en de individuele gebruiksrechten over-
eenkomstig deze richtlijn, mag niet leiden tot een verzwa-
ring van de verplichtingen voor dienstenaanbieders die met
een bestaande machtiging werken of tot een beperking van
hun rechten, tenzij dit een negatief effect zou hebben op de
rechten en verplichtingen van andere ondernemingen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Deze richtlijn heeft tot doel een interne markt voor elek-
tronische communicatiediensten tot stand te brengen door mid-
del van harmonisatie en vereenvoudiging van de regels en
voorwaarden inzake machtigingen, teneinde het aanbieden
van elektronische communicatiediensten en -netwerken in de
Gemeenschap te vergemakkelijken.
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2. Deze richtlijn is van toepassing op alle machtigingen in
verband met het aanbieden van elektronische communicatie-
diensten en -netwerken.

Artikel 2

Definities

De in Richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regelgevings-
kader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten)
gegeven definities zijn van toepassing.

Artikel 3

Algemene machtiging voor elektronische communicatie-
diensten en -netwerken

1. De lidstaten beletten een onderneming niet elektronische
communicatiediensten en -netwerken aan te bieden, tenzij dat
noodzakelijk is ter bescherming van de openbare orde, de
openbare veiligheid of de volksgezondheid.

2. Het aanbieden van elektronische communicatiediensten
en -netwerken kan alleen worden onderworpen aan een alge-
mene machtiging. Van de betrokken onderneming kan worden
verlangd dat zij een kennisgeving indient, maar niet dat zij een
expliciet besluit of andere bestuurshandeling van de nationale
regelgevende instantie moet verkrijgen alvorens de uit de mach-
tiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na kennis-
geving te hebben gedaan kan een onderneming haar com-
merciºle activiteiten aanvangen, waar nodig met inachtneming
van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de artikelen 5, 6
en 7.

3. De in lid 2 bedoelde kennisgeving behelst niet meer dan
een verklaring waarmee een natuurlijke of rechtspersoon de
nationale regelgevende instantie in kennis stelt van zijn voor-
nemen 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 van aanbieders van
elektronische communicatiediensten en -netwerken bij te hou-
den. Deze informatie moet beperkt blijven tot wat strikt nood-
zakelijk is voor de identificatie van de aanbieder en zijn con-
tactpersonen, zijn adres en een korte beschrijving van de dienst
die zal worden aangeboden.

Artikel 4

Minimumlijst van uit de algemene machtiging voort-
vloeiende rechten

Ondernemingen die overeenkomstig artikel 3 zijn gemachtigd
hebben het recht om:

a) elektronische communicatiediensten aan te bieden aan het
publiek en te onderhandelen over interconnectie met andere
aanbieders van algemeen beschikbare communicatiediensten
die ongeacht waar in de Gemeenschap onder een algemene
machtiging vallen, overeenkomstig Richtlijn (inzake toegang

tot en interconnectie van elektronische communicatienet-
werken en bijbehorende faciliteiten),

b) elektronische communicatienetwerken tot stand te brengen
en de noodzakelijke doorgangsrechten toegewezen te krijgen
overeenkomstig Richtlijn (inzake een gemeenschappelijk re-
gelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten),

c) in staat te worden gesteld om te worden aangewezen om
onderdelen van een universele-dienstverplichting aan te bie-
den op het gehele nationale grondgebied of in een deel
daarvan, overeenkomstig Richtlijn (inzake de universele
dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische
communicatienetwerken en -diensten).

Artikel 5

Recht op het gebruik van radiofrequenties en nummers

1. Waar mogelijk, in het bijzonder indien het gevaar van
schadelijke interferentie te verwaarlozen is, onderwerpen de
lidstaten het gebruik van radiofrequenties niet aan het verlenen
van individuele gebruiksrechten, maar nemen zij de voorwaar-
den voor het gebruik van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging.

2. Wanneer individuele rechten moeten worden verleend
voor het gebruik van radiofrequenties en nummers, verlenen
de lidstaten die rechten op verzoek aan alle ondernemingen die
diensten aanbieden in het kader van de algemene machtiging,
met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 6 en 7
en alle andere regels die een efficiºnt gebruik van deze midde-
len moeten waarborgen overeenkomstig Richtlijn (inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische com-
municatienetwerken en -diensten).

Deze gebruiksrechten worden verleend via open, niet-discrimi-
nerende en transparante procedures. Bij het verlenen van ge-
bruiksrechten specificeren de lidstaten of en onder welke voor-
waarden deze kunnen worden overgedragen, overeenkomstig
artikel 8 van Richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regelge-
vingskader voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten). Wanneer lidstaten gebruiksrechten verlenen voor
een bepaalde termijn, moet de duur zijn aangepast aan de
betrokken dienst.

3. Besluiten over gebruiksrechten worden zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk binnen twee weken na onvangst van de
aanvraag door de bevoegde instantie genomen, meegedeeld
en gepubliceerd wat nummers betreft, en uiterlijk binnen zes
weken na onvangst van de aanvraag door de bevoegde instantie
wat radiofrequenties betreft.

4. De lidstaten beperken het verlenen van gebruiksrechten
niet, behalve wanneer dat noodzakelijk is om een optimaal
gebruik van radiofrequenties te waarborgen overeenkomstig
artikel 7. De lidstaten verlenen rechten om spectrum te gebrui-
ken voor zover dat beschikbaar is.
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Artikel 6

Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de ge-
bruiksrechten voor radiofrequenties en gebruiksrechten

voor nummers kunnen worden gekoppeld

1. De algemene machtiging voor het aanbieden van elektro-
nische communicatiediensten en -netwerken en de gebruiks-
rechten voor radiofrequenties en gebruiksrechten voor num-
mers worden alleen aan de respectievelijk in de delen A, B
en C van de bijlage genoemde voorwaarden onderworpen.
Deze voorwaarden moeten objectief gerechtvaardigd zijn in
relatie tot de betrokken dienst, alsmede niet-discriminerend,
proportioneel en transparant zijn.

2. Specifieke verplichtingen die kunnen worden opgelegd
aan aanbieders van elektronische communicatiediensten en
-netwerken met aanmerkelijke marktmacht in de zin van artikel
8 van Richtlijn (inzake toegang tot en interconnectie van elek-
tronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten)
of die zijn aangewezen voor het aanbieden van de universele
dienst overeenkomstig Richtlijn (inzake de universele dienst en
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communi-
catienetwerken en -diensten), moeten juridisch gescheiden zijn
van de algemene rechten en verplichtingen in het kader van de
algemene machtiging. Met het oog op transparantie ten aanzien
van ondernemingen, worden de criteria en procedures voor het
opleggen van dergelijke specifieke verplichtingen aan individu-
ele ondernemingen in de algemene machtiging genoemd.

3. In de algemene machtiging worden alleen voorwaarden
als genoemd in deel A van de bijlage opgenomen die specifiek
zijn voor de betrokken sector, en worden geen voorwaarden
opgenomen die reeds krachtens andere nationale wetgeving
voor ondernemingen gelden.

4. De lidstaten leggen de voorwaarden van de algemene
machtiging niet nogmaals op wanneer zij het recht verlenen
om radiofrequenties of nummers te gebruiken.

Artikel 7

Procedure voor beperkte verlening van rechten om radio-
frequenties te gebruiken

1. Wanneer een lidstaat overweegt de verlening van ge-
bruiksrechten voor radiofrequenties te beperken, dient hij:

a) voldoende rekening te houden met de noodzaak de voor-
delen voor de gebruikers te maximaliseren en de ontwikke-
ling van de mededinging te bevorderen,

b) alle belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers
en consumenten, voldoende gelegenheid en minimaal 30
dagen de tijd te geven om hun standpunt met betrekking
tot een eventuele beperking kenbaar te maken,

c) het besluit tot beperking van het verlenen van gebruiksrech-
ten met opgave van redenen bekend te maken,

d) de beperking met een redelijke regelmaat of op verzoek van
ondernemingen te herzien, en

e) een uitnodiging te doen tot het indienen van aanvragen voor
gebruiksrechten.

2. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat er meer rechten
voor het gebruik van radiofrequenties kunnen worden verleend,
maakt hij dit bekend en doet hij een uitnodiging tot het indie-
nen van aanvragen voor deze rechten.

3. Wanneer de verlening van gebruiksrechten voor radiofre-
quenties moet worden beperkt, verlenen de lidstaten deze rech-
ten op basis van objectieve, niet-discriminerende, gedetailleerde,
transparante en evenredige selectiecriteria. Bij de selectie moet
voldoende rekening worden gehouden met de noodzaak de
ontwikkeling van de mededinging en van innoverende diensten
te bevorderen en de voordelen voor de gebruikers te maximali-
seren.

4. Wanneer biedingsprocedures worden toegepast kunnen
de lidstaten de in artikel 5, lid 3, genoemde termijn van zes
weken verlengen zolang als nodig is om ervoor te zorgen dat
deze procedures eerlijk, redelijk, open en doorzichtig zijn voor
alle belanghebbende partijen, welke verlenging echter niet meer
dan zes maanden mag bedragen.

Deze termijnen doen geen afbreuk aan toepasselijke internati-
onale overeenkomsten betreffende het gebruik van radiofre-
quenties en posities in de ruimte.

Artikel 8

Geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties

Wanneer het gebruik van radiofrequenties is geharmoniseerd
en de voorwaarden en procedures voor toegang zijn overeen-
gekomen, overeenkomstig Beschikking (inzake een regelge-
vingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Ge-
meenschap) en andere communautaire voorschriften, verlenen
de lidstaten het recht om radiofrequenties te gebruiken in vol-
ledige overeenstemming daarmee. Zij voeren geen voorwaar-
den, aanvullende criteria of procedures in die de correcte uit-
voering van de geharmoniseerde toewijzing van radiofrequen-
ties zouden kunnen beperken, wijzigen of vertragen.

Artikel 9

Verklaringen om de uitoefening van doorgangs- en inter-
connectierechten te vergemakkelijken

Op verzoek van een onderneming geeft een lidstaat binnen een
week verklaringen af waarin wordt bevestigd dat de onder-
neming gemachtigd is doorgangsrechten te vragen en/of te
onderhandelen over interconnectie in het kader van de alge-
mene machtiging teneinde de uitoefening van deze rechten op
andere bestuursniveaus of tegenover andere ondernemingen te
vergemakkelijken. In voorkomend geval kunnen dergelijke ver-
klaringen ook automatisch worden afgegeven naar aanleiding
van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3, lid 2.
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Artikel 10

Nakoming van de voorwaarden van de algemene machti-
ging of gebruiksrechten

1. De nationale regelgevende instanties kunnen eisen dat
ondernemingen die onder de algemene machtiging vallende
elektronische communicatiediensten en -netwerken aanbieden
of gebruiksrechten hebben ten aanzien van radiofrequenties
of nummers, de nodige informatie verstrekken om na te gaan
of wordt voldaan aan de voorwaarden van de algemene mach-
tiging of de gebruiksrechten, overeenkomstig artikel 11.

2. Indien een nationale regelgevende instantie van oordeel is
dat een onderneming niet voldoet aan een of meerdere voor-
waarden van de algemene machtiging of de gebruiksrechten,
deelt zij dit aan de onderneming mee en geeft zij de onder-
neming een redelijke gelegenheid om binnen een maand na de
mededeling of binnen een andere tussen de betrokken onder-
neming en de nationale regelgevende instantie overeengekomen
termijn haar standpunt kenbaar te maken of een eind te maken
aan eventuele inbreuken.

3. Indien de betrokken onderneming binnen de in lid 2
genoemde termijn geen eind maakt aan de inbreuken, neemt
de nationale regelgevende instantie de nodige passende maat-
regelen om naleving van de voorwaarden te verzekeren. De
maatregelen en de daaraan ten grondslag liggende redenen
worden binnen een week na de vaststelling en ten minste
een week voor de inwerkingtreding ervan aan de betrokken
onderneming meegedeeld.

4. Wanneer een inbreuk op de voorwaarden van de alge-
mene machtiging of gebruiksrechten een directe en ernstige
bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veilig-
heid of de volksgezondheid, of ernstige economische of be-
drijfstechnische problemen voor andere aanbieders of gebrui-
kers van elektronische communicatiediensten of -netwerken tot
gevolg heeft, kunnen de lidstaten tussentijdse spoedmaatregelen
nemen om een eind te maken aan de situatie. De betrokken
onderneming krijgt vervolgens een redelijke gelegenheid om
haar standpunt kenbaar te maken en oplossingen voor te stel-
len.

5. Ondernemingen hebben het recht beroep in te stellen
tegen maatregelen die lidstaten krachtens dit artikel nemen,
overeenkomstig de in artikel 4 van Richtlijn (inzake een ge-
meenschappelijk regelgevingskader voor elektronische com-
municatienetwerken en -diensten) bedoelde procedure.

Artikel 11

Informatie die moet worden verstrekt in het kader van de
algemene machtiging en voor gebruiksrechten

1. Onverminderd de informatie- en rapportageverplichtin-
gen krachtens andere nationale wetgeving dan de algemene
machtiging verplichten de lidstaten de ondernemingen niet
om in het kader van de algemene machtiging meer informatie
te verstrekken dan passend en objectief gerechtvaardigd is voor:

a) systematische controle op de naleving van de voorwaarden
1 en 2 van deel A, voorwaarde 6 van deel B en voorwaarde

5 van deel C van de bijlage en op de naleving van de in
artikel 6, lid 2, genoemde verplichtingen;

b) controle per geval op de naleving van voorwaarden als
genoemd in de bijlage wanneer een klacht is ontvangen of
wanneer de nationale regelgevende instantie andere redenen
heeft om aan te nemen dat niet aan een voorwaarde wordt
voldaan;

c) biedingsprocedures voor radiofrequenties;

d) publicatie van vergelijkende overzichten van kwaliteit en
prijs van diensten ten behoeve van de consumenten;

e) duidelijk omschreven statistische doeleinden;

f) marktonderzoek voor de toepassing van Richtlijn (inzake
toegang tot en interconnectie van elektronische communi-
catienetwerken en bijbehorende faciliteiten) of Richtlijn (in-
zake de universele dienst en gebruikersrechten met betrek-
king tot elektronische communicatienetwerken en -diensten);

Het verstrekken van de in de eerste alinea, onder a), b), d), e) en
f), bedoelde informatie kan niet verplicht worden gesteld voor-
afgaand aan of als voorwaarde voor toegang tot de markt.

2. Wanneer lidstaten ondernemingen verplichten informatie
te verstrekken als bedoeld in lid 1, delen zij hen mee voor welk
bepaald doel de informatie zal worden gebruikt.

Artikel 12

Administratieve bijdragen

1. Administratieve bijdragen die worden geheven van onder-
nemingen die diensten aanbieden in het kader van de algemene
machtiging,

a) dienen uitsluitend ter dekking van de administratiekosten
van het beheer, de controle en de toepassing van het gel-
dende algemene machtigingsstelsel en van het verlenen van
gebruiksrechten en

b) worden omgeslagen over individuele ondernemingen op ba-
sis van de omzet die de onderneming op de binnenlandse
markt van de lidstaat die de bijdrage heft, in het laatste
boekjaar heeft behaald met de onder de algemene machti-
ging vallende diensten of met de diensten waarvoor de ge-
bruiksrechten zijn verleend.

2. Ondernemingen die met de in lid 1, onder b), bedoelde
diensten een jaaromzet behalen van minder dan 10 miljoen
EUR, zijn van betaling van administratieve bijdragen vrijgesteld.

3. Wanneer lidstaten administratieve bijdragen heffen, publi-
ceren zij een jaarlijks overzicht van hun administratieve kosten
en het totale bedrag van de geGnde bijdragen. Indien het totaal
van de geGnde bijdragen hoger is dan de administratieve kosten,
vinden in het daaropvolgende jaar de nodige aanpassingen
plaats.
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Artikel 13

Heffingen voor gebruiksrechten en doorgangsrechten

De lidstaten kunnen de toewijzende instantie toestaan de ge-
bruiksrechten voor radiofrequenties, nummers of doorgangs-
rechten te onderwerpen aan heffingen die ten doel hebben
een optimaal gebruik van deze middelen te waarborgen. Deze
heffingen moeten niet-discriminerend, transparant en objectief
gerechtvaardigd zijn en in verhouding staan tot het beoogde
doel, waarbij met name rekening wordt gehouden met de
noodzaak om de ontwikkeling van innoverende diensten en
de mededinging te bevorderen.

Artikel 14

Wijziging van rechten en verplichtingen

De lidstaten kunnen de rechten, voorwaarden, procedures, bij-
dragen en heffingen die van toepassing zijn bij algemene mach-
tigingen en gebruiksrechten of doorgangsrechten in objectief
gerechtvaardigde gevallen en binnen redelijke proporties wijzi-
gen. De lidstaten maken hun voornemen om dergelijke wijzi-
gingen aan te brengen op passende wijze bekend en geven
belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en con-
sumenten, lang genoeg en minimaal 4 weken de tijd om hun
standpunt met betrekking tot de voorgestelde wijzigingen ken-
baar te maken.

Artikel 15

Publicatie van informatie

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle relevante informatie
over rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen, heffingen en
besluiten betreffende algemene machtigingen en gebruiksrech-
ten op zodanige wijze wordt gepubliceerd en geactualiseerd dat
alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot
deze informatie.

2. Wanneer bijdragen, heffingen, procedures en voorwaar-
den met betrekking tot doorgangsrechten worden vastgesteld
op verschillende bestuursniveaus, publiceren en actualiseren
de lidstaten een register van al deze bijdragen, heffingen, pro-
cedures en voorwaarden, op zodanige wijze dat alle belang-
hebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot deze infor-
matie.

Artikel 16

Werking van de interne markt

Wanneer uiteenlopende nationale bijdragen, heffingen, proce-
dures of voorwaarden met betrekking tot de algemene mach-
tiging of het verlenen van gebruiksrechten leiden tot belemme-
ringen voor de interne markt, kan de Commissie maatregelen
voorstellen om deze bijdragen, heffingen, procedures of voor-
waarden te harmoniseren overeenkomstig de procedure van
artikel 19, lid 3, van Richtlijn (inzake een gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken
en -diensten).

Teneinde eventuele belemmeringen voor de interne markt te
kunnen vaststellen, evalueert de Commissie op gezette tijden
het functioneren van de nationale machtigingsstelsels en de
ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening in de
Gemeenschap en brengt zij hierover verslag uit aan het Euro-
pees Parlement en de Raad.

Artikel 17

Bestaande machtigingen

1. De lidstaten brengen de op de datum van inwerkingtre-
ding van deze richtlijn reeds bestaande machtigingen uiterlijk
op 31 december 2001 in overeenstemming met de bepalingen
van deze richtlijn.

2. Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot een beperking
van de rechten of een verzwaring van de verplichtingen in het
kader van reeds bestaande machtigingen, kunnen de lidstaten
de geldigheid van die rechten of voorwaarden verlengen tot
uiterlijk 30 juni 2002, mits dit geen afbreuk doet aan de rech-
ten van andere ondernemingen krachtens het Gemeenschaps-
recht. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze
verlengingen en de redenen daarvoor.

Artikel 18

Omzetting in nationaal recht

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december
2001 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar ver-
wezen bij de officiºle bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidsta-
ten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.

Artikel 19

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen.

Artikel 20

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE

Deze bijlage bevat de volledige lijst van voorwaarden die kunnen worden gekoppeld aan algemene machtigingen (deel
A), rechten om radiofrequenties te gebruiken (deel B) en rechten om nummers te gebruiken (deel C) als bedoeld in
artikel 6, lid 1, en artikel 11, lid 1, onder a), van deze richtlijn.

A. Voorwaarden die aan de algemene machtiging kunnen worden verbonden

1. Financiºle bijdrage voor de financiering van universele dienstverlening overeenkomstig de richtlijn (inzake de
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot communicatienetwerken en -diensten)

2. Administratieve vergoedingen overeenkomstig artikel 12 van deze richtlijn.

3. Interoperabiliteit van diensten en interconnectie van netwerken overeenkomstig de richtlijn (inzake toegang tot
en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten)

4. Toegankelijkheid van nummers van het nationale nummerplan voor eindgebruikers overeenkomstig de richtlijn
(inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en
-diensten)

5. Milieuvoorschriften en stedenbouwkundige en planologische voorschriften, met inbegrip van voorwaarden in
verband met het verlenen van toegang tot openbaar of particulier terrein en voorwaarden in verband met
collocatie en gedeeld gebruik van faciliteiten overeenkomstig de richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regel-
gevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten)

6. Verplichte doorgifte van nader gespecificeerde radio- en TV-uitzendingen overeenkomstig de richtlijn (inzake de
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten)

7. Voor de sector elektronische communicatie specifieke bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke
levenssfeer overeenkomstig de richtlijn (betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie)

8. Voor de sector elektronische communicatie specifieke voorschriften inzake consumentenbescherming met
inbegrip van voorwaarden overeenkomstig de richtlijn (inzake de universele dienst en gebruikersrechten met
betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten)

9. Verplichtingen in verband met de inhoud van uitzendingen, in het bijzonder die betreffende de bescherming
van minderjarigen overeenkomstig artikel 2 bis, punt 2, van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober
1989 betreffende de coIrdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake
de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten, gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en
de Raad.

10. Informatie die moet worden verstrekt in het kader van een kennisgevingsprocedure overeenkomstig artikel 3,
lid 3, van deze richtlijn, en voor andere doeleinden als bedoeld in artikel 11 van deze richtlijn.

11. Mogelijkheid van legale onderschepping door de bevoegde nationale instanties overeenkomstig de richtlijn
(betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
sector elektronische communicatie) en Richtlijn 95/46/EG.

12. Voorwaarden voor gebruik tijdens grote rampen om de communicatie tussen hulpdiensten en overheidsinstan-
ties te waarborgen en uitzendingen voor het publiek mogelijk te maken.

13. Maatregelen ter beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden die worden
veroorzaakt door elektronische communicatienetwerken, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.

B. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor radiofrequenties kunnen worden gekoppeld

1. Aanwijzing van de dienst waarvoor de frequentie moet worden gebruikt, met inbegrip van voorwaarden met
betrekking tot de aangeboden inhoud.

2. Efficiºnt gebruik van frequenties overeenkomstig de richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten).

3. Vermijden van schadelijke interferentie.

4. Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn.

5. Overdracht van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden overeenkomstig de richtlijn (inzake een gemeen-
schappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten).
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6. Gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.

7. Toezeggingen die de onderneming die het gebruiksrecht verkrijgt, heeft gedaan tijdens een biedingsprocedure.

C. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor nummers kunnen worden gekoppeld

1. Aanwijzing van de dienst waarvoor het nummer moet worden gebruikt.

2. Efficiºnt gebruik van nummers overeenkomstig de richtlijn (inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten).

3. Eisen inzake nummerportabiliteit overeenkomstig de richtlijn (inzake de universele dienst en gebruikersrechten
met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten).

4. Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn.

5. Overdracht van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden overeenkomstig de richtlijn (inzake een ge-
meenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten).

6. Gebruiksheffingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.
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