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Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In het in artikel I, onderdeel A, voorgestelde artikel 1.1 worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1. Voor het onder 1 voorgestelde onderdeel worden de letters hh. 
geplaatst. 

2. Na onder 3 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

3a. In onderdeel ccc wordt «apparaten» vervangen door: apparaten of 
radioapparaten. 

3. In het onder 4 voorgestelde onderdeel ooo. wordt «merknaam» 
vervangen door: handelsmerk. 

4. In het onder 4 voorgestelde onderdeel vvv. wordt «radioapparaat» 
vervangen door: uitrusting of een radioapparaat. 

B 

In het in onderdeel D voorgestelde artikel 10.7 wordt «merknaam» 
vervangen door: handelsmerk. 

Toelichting  

I. Algemeen 

Deze nota van wijziging strekt tot technische aanpassing van het 
wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de 
implementatie van richtlijn 2014/30/EU en richtlijn 2014/53/EU. 
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II. Artikelen 

Onderdeel A, onder 1 

Deze wijziging herstelt een omissie. 

Onderdeel A, onder 2 en 4 

De wijzigingsvoorstellen betreffen technische aanpassingen zonder dat 
de strekking van de betrokken bepalingen wordt gewijzigd. 

Onderdeel A, onder 3, en onderdeel B 

Met het onderhavige onderdeel wordt de terminologie beter in lijn 
gebracht met de doelstellingen van de EMC-richtlijn en de radioapparaten 
richtlijn zodat de richtlijnen voor alle fabrikanten gelden die een apparaat 
of radioapparaat laten ontwerpen of vervaardigen met het doel deze 
onder hun naam of handelsmerk (voorheen- merknaam) te verhandelen. 
Handelsmerk is een breder begrip en omvat zowel het woordmerk (met 
een merknaam) als het beeldmerk (zonder naam). 

De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 34 260, nr. 7 2


