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BESCHIKKING Nr.   /2001/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                   

inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap

(Radiospectrumbeschikking)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 256.
2 PB C 123 van 25.04.2001, blz. 61.
3 Advies van het Europees Parlement van 5 juli 2001 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van                           (nog niet
verschenen in het Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van
(nog niet verschenen in het Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 10 november 1999 heeft de Commissie een mededeling  aan het Europees Parlement, aan

de Raad, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's voorgelegd

met voorstellen voor de volgende stappen in het radiospectrumbeleid op basis van de

resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek over het radiospectrumbeleid in

samenhang met verschillende beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap zoals tele-

communicatie, omroep, vervoer en onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het Europees

Parlement heeft in een resolutie van 18 mei 2000 zijn waardering voor deze mededeling uit-

gesproken. Er zij op gewezen dat een zekere mate van verdere harmonisatie van het commu-

nautaire radiospectrumbeleid wenselijk is, met name voor pan-Europese diensten en toepas-

singen, en dat moet worden gewaarborgd dat de lidstaten bepaalde besluiten van de Europese

Conferentie van de Administraties van Posterijen en van Telecommunicatie (CEPT) op de

voorgeschreven wijze van toepassing maken.

(2) Derhalve dient een beleids- en wetgevingskader in de Gemeenschap tot stand te worden

gebracht met het oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voor-

komend geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt

gebruik van het radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en het functioneren

van de interne markt op communautaire beleidsterreinen zoals elektronische communicatie,

vervoer, en onderzoek en ontwikkeling (O&O). De beleidsaanpak ten aanzien van het gebruik

van het radiospectrum dient in communautair verband te worden gecoördineerd en in voor-

komend geval geharmoniseerd, om doeltreffend aan deze doelstellingen van de Gemeenschap

te beantwoorden. Coördinatie en harmonisatie in Gemeenschapsverband kan in bepaalde

gevallen ook een bijdrage leveren tot de harmonisatie en de coördinatie van het gebruik van

het spectrum wereldwijd. Tegelijkertijd kan op nationaal niveau de gewenste technische

ondersteuning worden geboden.

(3) Het radiospectrumbeleid in de Gemeenschap dient bij te dragen tot de vrijheid van menings-

uiting, daaronder begrepen de vrijheid van mening en de vrijheid om informatie en ideeën te

ontvangen en te verspreiden, ongeacht de grenzen, alsook tot de vrijheid en de pluraliteit van

de media.
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(4) Deze beschikking is gebaseerd op het beginsel dat, waar het Europees Parlement en de Raad

een communautair beleid zijn overeengekomen dat afhankelijk is van het radiospectrum, voor

de aanneming van de begeleidende technische uitvoeringsmaatregelen de comitologie-

procedures worden toegepast. De technische uitvoeringsmaatregelen dienen in het bijzonder

betrekking te hebben op de geharmoniseerde voorwaarden voor beschikbaarheid en efficiënt

gebruik van het radiospectrum en op de beschikbaarheid van informatie over het radio-

spectrumgebruik. De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te

worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot

vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende

uitvoeringsbevoegdheden. 1

(5) Voor de ontwikkeling en de aanneming van de technische uitvoeringsmaatregelen en om bij te

dragen aan de vorming, voorbereiding en uitvoering van het communautaire radiospectrum-

beleid, dient de Commissie te worden bijgestaan door een comité, te noemen het Radio-

spectrumcomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de

vertegenwoordiger van de Commissie. Het comité dient voorstellen voor technische uitvoe-

ringsmaatregelen betreffende het radiospectrum te behandelen. Deze kunnen worden opge-

steld op basis van de besprekingen van het comité en kunnen in specifieke gevallen

technische voorbereidende werkzaamheden van de voor het radiospectrumbeheer verant-

woordelijke nationale autoriteiten vergen. Wanneer voor de aanneming van technische uitvoe-

ringsmaatregelen comitéprocedures worden gevolgd, dient het comité ook rekening te houden

met de opvattingen van de industrie en van alle betrokken gebruikers, zowel de commerciële

als de niet-commerciële, alsmede van andere belanghebbenden over technologische, markt-

en regelgevingsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het radio-

spectrum. Het dient de spectrumgebruikers vrij te staan om alle informatie aan te dragen die

zij nodig achten. Het comité mag indien nodig besluiten vertegenwoordigers uit kringen van

spectrumgebruikers op groepsvergaderingen te horen, zodat zij de situatie in een bepaalde

sector kunnen toelichten.

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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(6) Wanneer het noodzakelijk is harmonisatiemaatregelen voor de uitvoering van Gemeenschaps-

beleid vast te stellen die verder gaan dan technische uitvoeringsmaatregelen, kan de

Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad een voorstel op basis van het Verdrag

voorleggen.

(7) Het spectrumbeleid kan niet uitsluitend op technische parameters worden gebaseerd, er dient

ook rekening te worden gehouden met economische, politieke, culturele, gezondheids- en

sociale overwegingen. Bovendien zal de steeds grotere vraag naar de schaarse radio-

frequenties leiden tot tegenstrijdige pressies om tegemoet te komen aan de wensen van de

verschillende groepen radiospectrumgebruikers in sectoren zoals telecommunicatie, omroep,

vervoer, rechtshandhaving, defensie en wetenschap. Derhalve dient in het spectrumbeleid

rekening te worden gehouden met alle sectoren en moeten de behoeften van elk van deze

sectoren tegen elkaar worden afgewogen.

(8) Deze beschikking dient het recht van de lidstaten om beperkingen te stellen in verband met de

openbare orde, openbare veiligheid en defensie, onverlet te laten. Indien een technische uit-

voeringsmaatregel van invloed zou zijn op onder meer de radiofrequentiebanden die door een

lidstaat uitsluitend en rechtstreeks voor openbareveiligheids- en defensiedoeleinden worden

gebruikt, kan de Commissie, indien de lidstaat een met redenen omkleed verzoek daartoe

indient, instemmen met overgangsperioden en/of regelingen voor gedeeld gebruik, teneinde

de volledige uitvoering van die maatregel te vergemakkelijken. Te dien aanzien kunnen de

lidstaten de Commissie ook in kennis stellen van hun nationale radiofrequentiebanden die uit-

sluitend en rechtstreeks voor openbareveiligheids- en defensiedoeleinden worden gebruikt.

(9) Om rekening te houden met de opvattingen van de lidstaten, de instellingen van de Gemeen-

schap, de industrie en alle betrokken gebruikers, zowel de commerciële als de niet-

commerciële, alsmede van andere belanghebbenden over technologische, markt- en regelge-

vingsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik van het radiospectrum, kan

de Commissie buiten het kader van deze beschikking raadplegingen organiseren.
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(10) Technisch radiospectrumbeheer behelst onder meer de harmonisatie en indeling van het radio-

spectrum. Deze harmonisatie moet voldoen aan de eisen van de algemene beleidsdoel-

stellingen die in communautair verband zijn vastgesteld. Onder het technisch radiospectrum-

beheer vallen evenwel niet de toewijzings- en vergunningsprocedures, noch de vraag of voor

de toewijzing van radiofrequenties op mededinging gebaseerde selectieprocedures moeten

worden gehanteerd.

(11) Met het oog op de aanneming van de technische uitvoeringsmaatregelen voor de harmonisatie

van de radiofrequentietoewijzing en beschikbaarheid van informatie, dient het comité samen

te werken met radiospectrumdeskundigen van de met het radiospectrumbeheer belaste

nationale autoriteiten. Gezien de ervaring met mandaatprocedures in specifieke sectoren,

zoals ingevolge Beschikking nr. 710/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van

24 maart 1997 betreffende een gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke satel-

lietcommunicatiediensten in de Europese Gemeenschap 1 en ingevolge Beschikking

nr. 128/1999/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 betreffende

de gecoördineerde invoering van de derde generatie van mobiele draadloze communicatie-

systemen (UMTS) in de Gemeenschap 2, dienen de technische uitvoeringsmaatregelen te

worden aangenomen op basis van mandaten aan de CEPT. Wanneer er geharmoniseerde

maatregelen genomen moeten worden voor de uitvoering van Gemeenschapsbeleid dat niet

onder de bevoegdheid van de CEPT valt, zou de Commissie uitvoeringsmaatregelen kunnen

aannemen met hulp van het Radiospectrumcomité.

(12) De CEPT omvat 44 Europese landen. De CEPT stelt technische harmonisatiemaatregelen op

teneinde het radiospectrumgebruik tot over de Gemeenschapsgrenzen te harmoniseren,

hetgeen van bijzonder belang is voor de lidstaten waar het radiospectrumgebruik beïnvloed

kan worden door dat van niet-lidstaten van de EU die wel lid van de CEPT zijn. Bij besluiten

                                                
1 PB L 105 van 23.4.1997, blz. 4. Beschikking zoals gewijzigd bij Beschikking 1215/2000/EG

(PB L 139 van 10.6.2000, blz. 1).
2 PB L 17 van 22.1.1999, blz. 1.
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en maatregelen die overeenkomstig deze beschikking worden genomen, dient rekening te

worden gehouden met de specifieke situatie van lidstaten met buitengrenzen. Waar nodig

moet de Commissie in staat zijn om de resultaten van mandaten aan de CEPT voor de

lidstaten verplicht te stellen en om passende alternatieve maatregelen te treffen mochten de

resultaten van dergelijke mandaten niet beschikbaar zijn dan wel niet aanvaardbaar worden

geacht. Hiermee zal in het bijzonder de harmonisatie van het gebruik van radiofrequenties in

de hele Gemeenschap worden geregeld overeenkomstig Richtlijn 2001/…/EG van het

Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor

elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) 1, en rekening houdend

met Richtlijn 2001/.../EG van het Europees Parlement en de Raad van                       betref-

fende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten 2.

(13) De gecoördineerde en tijdige beschikbaarstelling aan het publiek van passende informatie

over toewijzing, beschikbaarheid en gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap is een

essentiële factor voor investeringen en beleidsvorming. Dit geldt ook voor de technologische

ontwikkelingen die aanleiding zullen geven tot nieuwe radiospectrumindelings- en beheer-

technieken en frequentietoewijzingsmethoden. De ontwikkeling van strategische aspecten op

lange termijn vergt een gedegen inzicht in de wijze waarop de technologie evolueert. Derge-

lijke informatie moet daarom in de gehele Gemeenschap toegankelijk worden gemaakt met

inachtneming evenwel van de eisen ten aanzien van de bescherming van vertrouwelijke

bedrijfs- en persoonsgegevens overeenkomstig Richtlijn 2001/…/EG van het Europees

Parlement en de Raad van […] betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de

bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (Gegevensbe-

schermingsrichtlijn)  3. Om een radiospectrumbeleid voor alle sectoren te kunnen

implementeren, dient informatie beschikbaar te zijn over het gehele radiospectrum. Met het

oog op de algemene doelstelling van harmonisatie van het radiospectrumgebruik in de

Gemeenschap en elders in Europa dient de beschikbaarheid van dergelijke informatie op

gebruikersvriendelijke wijze op Europees niveau te worden geharmoniseerd.

                                                
1 Zie blz. .. van dit Publicatieblad.
2 Zie blz. .. van dit Publicatieblad.
3 Zie blz. .. van dit Publicatieblad.
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(14) Derhalve is het noodzakelijk de huidige communautaire en internationale verplichtingen tot

publicatie van informatie over het gebruik van het radiospectrum aan te vullen. Op internatio-

naal niveau stelt het Reference Paper on Regulatory Principles, dat in de context van de

basistelecommunicatiegroep van de Wereldhandelsorganisatie tot stand is gekomen, eveneens

de eis dat de huidige stand van zaken ter zake van de indeling van radiofrequentiebanden

openbaar wordt gemaakt. Richtlijn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot

wijziging van Richtlijn 90/388/EEG 1 met betrekking tot mobiele en persoonlijke communi-

catie (Richtlijn Mobiele Communicatie) verplicht de lidstaten ertoe elk jaar de radio-

frequentie-indelingstabel, inclusief de planning voor de toekomstige uitbreiding van de

gebruikte frequenties, te publiceren of op verzoek beschikbaar te stellen, doch deze richtlijn

heeft uitsluitend betrekking op mobiele en persoonlijke communicatiediensten. Voorts

schrijven Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999

betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning

van hun conformiteit 2 en Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van

22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische

voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij 3, voor dat de

lidstaten de Commissie in kennis stellen van de door hen gereglementeerde interfaces

teneinde deze aan het Gemeenschapsrecht te kunnen toetsen.

(15) Richtlijn 96/2/EG ligt ten grondslag aan een eerste reeks maatregelen van de CEPT, zoals het

besluit van het European Radio Communications Committee (ERC/DEC/(97)01) inzake de

publicatie van nationale radiospectrumindelingstabellen. Er dient voor te worden gezorgd dat

de oplossingen van de CEPT de behoeften van het Gemeenschapsbeleid weerspiegelen en van

een geschikte juridische grondslag worden voorzien zodat zij in de Gemeenschap kunnen

worden uitgevoerd. Daartoe dienen door de Gemeenschap specifieke, zowel procedurele als

inhoudelijke maatregelen te worden vastgesteld.

                                                
1 PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59.
2 PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
3 PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/48/EG (PB L 217

van 5.8.1998, blz. 18).
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(16) Ondernemingen uit de Gemeenschap moeten in derde landen een eerlijke en niet-discrimi-

nerende behandeling krijgen bij het verwerven van toegang tot het spectrum. Aangezien de

toegang tot het radiospectrum een essentiële factor is voor de ontwikkeling van commerciële

en openbare activiteiten, dient er tevens voor te worden gezorgd dat de behoeften van de

Gemeenschap aan radiospectrum in de internationale planning tot hun recht komen.

(17) Voor de uitvoering van het Gemeenschapsbeleid is eventueel coördinatie van het radio-

spectrumgebruik vereist, in het bijzonder met het oog op het aanbieden van communicatie-

diensten met roamingmogelijkheid in de gehele Gemeenschap. Bij bepaalde vormen van

radiospectrumgebruik overschrijdt de geografische dekking bovendien de grenzen van één

lidstaat en zijn grensoverschrijdende diensten mogelijk zonder dat de gebruikers zich daar-

voor hoeven te verplaatsen, zoals bijvoorbeeld bij satellietcommunicatiediensten. Daarom

dient Gemeenschap adequaat te worden vertegenwoordigd in alle relevante internationale

organisaties en conferenties op het gebied van radiospectrumaangelegenheden, zoals de Inter-

nationale Telecommunicatie Unie (ITU) en haar Wereldradiocommunicatieconferenties.

(18) De bestaande voorbereidings- en onderhandelingsmechanismen voor de Wereldradiocommu-

nicatieconferenties van de  ITU hebben tot uitstekende resultaten geleid, dankzij de bereid-

willige samenwerking in het kader van de CEPT, en de belangen van de Gemeenschap zijn bij

de voorbereidingen in aanmerking genomen. Bij internationale onderhandelingen dienen de

lidstaten en de Gemeenschap gedurende het gehele onderhandelingsproces gezamenlijk op te

treden en nauw met elkaar samen te werken teneinde de eenheid binnen de internationale

vertegenwoordiging van de Gemeenschap te bewaren overeenkomstig de procedures voor de

Wereldadministratieve Radioconferentie, waarover luidens de conclusies van de Raad van

3 februari 1992 overeenstemming is bereikt en die door de conclusies van de Raad van

22 september 1997 en 2 mei 2000 zijn bevestigd. Bij dergelijke internationale onderhande-

lingen deelt de Commissie het Europees Parlement en de Raad mee of er gevolgen
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voor het Gemeenschapsbeleid zijn, om van de Raad de goedkeuring te verkrijgen van de in
het kader van het Gemeenschapsbeleid te verwezenlijken doelstellingen en van de door de lid-
staten in te nemen standpunten op internationale fora. Om ervoor te zorgen dat die stand-
punten ook passend zijn om de technische dimensie van het radiospectrumbeheer te regelen,
kan de Commissie de CEPT te dien einde opdrachten geven. Bij de aanvaarding van elke
overeenkomst of elk reglement binnen een internationaal forum dat voor het radiospectrum-
beheer verantwoordelijk is of daarin een rol speelt, stellen de lidstaten een gezamenlijke
verklaring op waarin zij vastleggen dat zij de betrokken overeenkomst of het betrokken
reglement zullen toepassen overeenkomstig hun verplichtingen die voortvloeien uit het
Verdrag.

(19) Naast de internationale onderhandelingen die specifiek over het radiospectrum gaan, zijn er
andere internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en derde landen betrokken
zijn, die van invloed kunnen zijn op de plannen voor het gebruiken en delen van radio-
frequentiebanden, en die betrekking kunnen hebben op vraagstukken zoals handel en markt-
toegang, onder meer in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, het vrij verkeer en gebruik
van apparatuur, communicatiesystemen met regionale of wereldwijde dekking zoals
satellieten, beveiligings- en reddingsoperaties, vervoerssystemen, omroeptechnologieën en
wetenschappelijke toepassingen zoals radioastronomie en aardobservatie. Het is derhalve van
belang ervoor te zorgen dat de regelingen van de Gemeenschap voor onderhandelingen over
handel en markttoegang verenigbaar zijn met de in het kader van deze beschikking na te
streven doelstellingen op het gebied van het radiospectrumbeleid.

(20) In verband met de mogelijke commerciële gevoeligheid van informatie die door de nationale

autoriteiten tijdens de activiteiten in verband met radiospectrumbeleid en -beheer worden

verkregen, dienen de nationale autoriteiten de in deze beschikking vastgelegde gemeenschap-

pelijke beginselen inzake vertrouwelijkheid toe te passen.
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(21) Aangezien de doelstelling van de voorgestelde maatregel, namelijk het opstellen van een

gemeenschappelijk regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid, onvoldoende door de

lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve, gezien de omvang en de gevolgen van de

maatregel, beter op het niveau van de Gemeenschap kan geschieden, kan de Gemeenschap

overeenkomstig het beginsel van subsidiairiteit als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag maat-

regelen vaststellen. Overeenkomstig het beginsel van evenredigheid als bedoeld in genoemd

artikel gaat deze beschikking niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om deze doelstelling te

bereiken.

(22) De lidstaten dienen dit gemeenschappelijk kader voor het radiospectrumbeleid uit te voeren,

in het bijzonder via hun nationale instanties, en de Commissie alle informatie te verschaffen

die zij nodig heeft om de adequate uitvoering in de gehele Gemeenschap te toetsen, rekening

houdende met de internationale handelsverplichtingen van de Gemeenschap en haar lidstaten.

(23) Beschikking nr. 710/97/EG en Beschikking nr. 128/1999/EG blijven van kracht.

(24) De Commissie dient jaarlijks verslag uit te brengen aan het Europees Parlement en de Raad

over de resultaten die in het kader van deze beschikking zijn bereikt, alsmede over de voor de

toekomst geplande acties. Dit kan het Europees Parlement en de Raad de gelegenheid geven

om in voorkomend geval hun politieke steun uit te spreken,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel en toepassingsgebied

1. Deze beschikking heeft tot doel een beleids- en wetgevingskader in de Gemeenschap tot stand te

brengen met het oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend

geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het

radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en het functioneren van de interne markt

op communautaire beleidsterreinen zoals elektronische communicatie, vervoer, en onderzoek en

ontwikkeling (O&O).
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2. Om dit doel te bereiken worden bij deze beschikking procedures vastgesteld om:

a) beleidsvorming te vergemakkelijken met betrekking tot de strategische planning en harmo-

nisatie van het radiospectrumgebruik in de Gemeenschap waarbij onder meer rekening wordt

gehouden met economische, veiligheids-, gezondheids-, maatschappelijke,

vrijemeningsuitings-, culturele, wetenschappelijke, sociale en technische aspecten van het

Gemeenschapsbeleid, alsmede met de uiteenlopende belangen van de kringen van

radiospectrumgebruikers met het oog op de optimalisatie van het gebruik van het

radiospectrum en het vermijden van schadelijke interferentie;

b) de doeltreffende uitvoering van het radiospectrumbeleid in de Gemeenschap te garanderen, en

in het bijzonder een algemene methodiek om geharmoniseerde voorwaarden te garanderen

voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum;

c) te garanderen dat informatie over toewijzing, beschikbaarheid en gebruik van het radio-

spectrum in de Gemeenschap op gecoördineerde wijze tijdig beschikbaar wordt gesteld;

d) te garanderen dat de belangen van de Gemeenschap doeltreffend worden gecoördineerd bij

internationale onderhandelingen, voorzover het radiospectrumgebruik gevolgen voor het

Gemeenschapsbeleid heeft.

3. Bij krachtens deze beschikking ondernomen activiteiten wordt terdege rekening gehouden met

het werk van internationale organisaties met betrekking tot radiospectrumbeheer, zoals de Interna-

tionale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en de Europese Conferentie van de Administraties van

Posterijen en Telecommunicatie (CEPT).

4. Deze beschikking geldt onverminderd de maatregelen die overeenkomstig het Gemeenschaps-

recht op communautair of nationaal niveau worden genomen ter verwezenlijking van doelstellingen

van algemeen belang, in het bijzonder met betrekking tot inhoudsregels en audiovisueel beleid, de

bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG, alsmede het recht van de lidstaten om hun radiospectrum in

het belang van de openbare orde en veiligheid en voor defensie te organiseren en te gebruiken.
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Artikel 2

Definitie

In deze beschikking wordt verstaan onder: "radiospectrum": radiogolven met een frequentie in het

bereik tussen 9 kHz en 3000 GHz; radiogolven zijn elektromagnetische golven die zich in de ruimte

voortplanten zonder kunstmatige geleider.

Artikel 3

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lid-

staten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie, hierna het Radiospectrum-

comité genoemd.

2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen is de raadgevingsprocedure van artikel 3 van

Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

3. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de regelgevingsprocedure van artikel 5 van

Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden bepaald.

4. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.



12170/1/01 REV 1 AL/jv 13
DG C I   NL

Artikel 4

Taak van het radiospectrumcomité

1. Teneinde het in artikel 1 omschreven doel van deze beschikking te bereiken, legt de Commissie,

in overeenstemming met de procedures van dit artikel, passende technische uitvoeringsmaatregelen

aan het Radiospectrumcomité voor, teneinde te voorzien in geharmoniseerde voorwaarden voor

beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum en de beschikbaarheid van informatie

over het radiospectrumgebruik als bedoeld in artikel 5.

2. Voor de ontwikkeling van de in lid 1 bedoelde technische uitvoeringsmaatregelen die onder de

bevoegdheid van de CEPT vallen, zoals de harmonisatie van de radiofrequentietoewijzing en de

beschikbaarheid van informatie, verstrekt de Commissie mandaten aan de CEPT, waarin de uit te

voeren taken en een tijdschema daarvoor worden vastgelegd. De Commissie handelt volgens de

procedure van artikel 3, lid 2.

3. Op basis van het ingevolge lid 2 verrichte werk beslist de Commissie of de resultaten van het

krachtens de mandaten verrichte werk in de Gemeenschap van toepassing zullen zijn en beslist zij

over de uiterste termijn voor de uitvoering ervan door de lidstaten. Deze besluiten worden bekend-

gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Voor de toepassing van dit lid

handelt de Commissie volgens de procedure van artikel 3, lid 3.

4. Onverminderd lid 3 kan de Commissie, indien zij of een van de lidstaten van mening is dat bij het

werk in het kader van een uit hoofde van lid 2 verstrekt mandaat gelet op het gestelde tijdschema

niet voldoende vooruitgang wordt geboekt of indien de resultaten van het mandaat niet aanvaard-

baar zijn, volgens de procedure van artikel 3, lid 3, maatregelen vaststellen om de doelstellingen

van het mandaat te verwezenlijken.
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5. De in de leden 3 en 4 bedoelde maatregelen kunnen in voorkomend geval voorzien in eventuele

overgangsperioden en/of regelingen voor gedeeld radiospectrumgebruik in een lidstaat, die de

Commissie, rekening houdend met de specifieke bijzondere situatie in de betrokken lidstaat, op

basis van een met redenen omkleed verzoek van de betrokken lidstaat goedkeurt indien het verzoek

gerechtvaardigd is en op voorwaarde dat een dergelijke uitzondering de uitvoering niet te zeer

vertraagt, noch leidt tot te grote verschillen in de concurrentiepositie of de regelgeving van de

lidstaten.

6. Teneinde het in artikel 1 omschreven doel te bereiken, kan de Commissie tevens, volgens de

procedure van artikel 3, lid 3, technische uitvoeringsmaatregelen als bedoeld in lid 1 vaststellen die

niet onder lid 2 vallen.

7. Teneinde bij te dragen aan de vorming, voorbereiding en uitvoering van het communautaire

radiospectrumbeleid, en onverminderd de procedures van dit artikel, raadpleegt de Commissie het

Radiospectrumcomité op gezette tijden over de onder artikel 1 vallende aangelegenheden.

Artikel 5

Beschikbaarheid van informatie

De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale radiofrequentietoewijzingstabel en informatie over

rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen met betrekking tot het gebruik van het

radiospectrum bekend worden gemaakt, indien die informatie relevant is om het in artikel 1

omschreven doel te bereiken. Zij houden deze informatie actueel en treffen maatregelen om

passende gegevensbasissen te vormen waarmee deze informatie beschikbaar kan worden gesteld

voor het publiek, in voorkomend geval in overeenstemming met de desbetreffende krachtens

artikel 4 getroffen harmonisatiemaatregelen.
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Artikel 6

Betrekkingen met derde landen en internationale organisaties

1. De Commissie volgt de ontwikkelingen ten aanzien van het radiospectrum in derde landen en in

het kader van internationale organisaties die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van deze

beschikking.

2. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van eventuele problemen bij de uitvoering van deze

beschikking die, de jure of de facto, worden opgeworpen door derde landen of internationale orga-

nisaties.

3. De Commissie brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de toe-

passing van de leden 1 en 2 en kan zo nodig maatregelen voorstellen met de bedoeling de uitvoering

van de principes en doelstellingen van deze beschikking te waarborgen. Wanneer dit nodig is om

het in artikel 1 omschreven doel te bereiken, worden gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen

overeengekomen teneinde communautaire coördinatie tussen de lidstaten te garanderen.

4. De ingevolge dit artikel getroffen maatregelen laten de rechten en plichten van de Gemeenschap

en de lidstaten uit hoofde van internationale overeenkomsten onverlet.

Artikel 7

Kennisgeving

De lidstaten verstrekken de Commissie alle informatie die nodig is om de uitvoering van deze

beschikking te controleren. In het bijzonder stellen de lidstaten de Commissie onverwijld in kennis

van de uitvoering van de resultaten van mandaten in de zin van artikel 4, lid 3.
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Artikel 8

Vertrouwelijkheid

1. De lidstaten verstrekken geen informatie die onder de verplichtingen betreffende het zaken-

geheim valt, in het bijzonder omtrent ondernemingen, hun zakenrelaties of kostprijscomponenten.

2. Lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van de relevante autoriteiten informatie te verstrekken,

wanneer dit essentieel is voor de nakoming van hun verplichtingen, in welk geval rekening wordt

gehouden met het evenredigheidsbeginsel en met de gewettigde belangen van ondernemingen bij de

bescherming van hun zakengeheimen.

3. Lid 1 vormt geen beletsel voor de bekendmaking van informatie over de voorwaarden in verband

met het verlenen van rechten tot het gebruik van het radiospectrum, voorzover het geen informatie

met een vertrouwelijk karakter betreft.

Artikel 9

Verslaglegging

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en aan de Raad over de in het

kader van deze beschikking ontplooide activiteiten en vastgestelde maatregelen en de plannen voor

toekomstige activiteiten in het kader van deze beschikking.



12170/1/01 REV 1 AL/jv 17
DG C I   NL

Artikel 10

Uitvoering

De lidstaten treffen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om aan deze

beschikking en alle daaruit voortvloeiende maatregelen te voldoen.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.

Artikel 12

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

voor het Europees Parlement voor de Raad

de Voorzitster de Voorzitter

________________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft het voornoemde voorstel op 30 augustus 2000 aan de Raad

toegezonden 1. Het voorstel is gebaseerd op artikel 95 van het verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 5 juli 2001 advies uitgebracht.

3. De Commissie heeft haar gewijzigde voorstel op 24 september 2001 aan het Europees

Parlement en de Raad toegezonden 2.

4. De Raad heeft zijn gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251 op

16 oktober 2001 vastgesteld.

II. DOELSTELLING

Doel van het ontwerp is, een beleids- en wetgevingskader in de Gemeenschap tot stand te

brengen voor het coördineren en zo nodig harmoniseren van het gebruik van het radio-

spectrum in de sectoren die van belang zijn voor het bereiken van de doelstellingen van het

Gemeenschapsbeleid, zoals elektronische communicatie, omroep en vervoer.

                                                
1 PB C …
2 …….
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III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

Het gemeenschappelijk standpunt heeft dezelfde algemene doelstellingen als het Commissie-

voorstel. Het volgt ook in grote lijnen de middelen die zijn voorgesteld om dat doel te

bereiken.

De tekst van het voorstel is evenwel tijdens de besprekingen bij de Raad gewijzigd. De

belangrijkste verschillen tussen het gemeenschappelijk standpunt en het Commissievoorstel

zijn:

1. In het gemeenschappelijk standpunt is artikel 1 betreffende doel en toepassingsgebied

van de beschikking omgewerkt. Het doel wordt in lid 1 vermeld, waarbij onderscheid

wordt gemaakt tussen de coördinatie van het beleid en de eventuele harmonisatie van de

voorwaarden voor het gebruik van het radiospectrum. Het tweede lid beschrijft de

procedures om dat doel te bereiken. In het derde lid wordt gewezen op het belang van

het werk van bepaalde internationale organisaties op het gebied van het radiospectrum-

beheer.

2. De Raad heeft de Groep van hoge ambtenaren, die facultatief was en waarvan de

samenstelling en bevoegdheden in de artikelen 3 en 4 van het Commissievoorstel

genoemd werden, geschrapt. De Raad achtte oprichting van een dergelijke groep bij een

beschikking van het Parlement en de Raad juridisch niet juist. Daarom oordeelde de

Raad dat er overeenkomstig de voorschriften van de comitéprocedures, zoals bepaald in

artikel 5 van het voorstel, met de beschikking om de Commissie bij te staan slechts een

Radiospectrumcomité moet worden opgericht. Wel wordt in het gemeenschappelijk

standpunt erkend (overweging 9) dat de Commissie buiten het kader van deze

beschikking overleg kan organiseren, in het bijzonder om rekening te houden met de

mening van de Gemeenschapsinstellingen en de belanghebbenden. Voorts is in

overweging 5 bepaald dat het comité rekening dient te houden met de opvattingen van

de industrie, de gebruikers en de andere belanghebbenden.
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3. Artikel 6 van het voorstel betreffende het regelgevende kader voor de uitvoering van de

harmonisatiemaatregelen is geschrapt, maar de inhoud ervan is overgebracht naar

artikel 4 van het gemeenschappelijk standpunt, dat de taken van het Radiospectrum-

comité beschrijft.

4. De bijlage bij het Commissievoorstel is in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt.

De inhoud van die bijlage is in beknopte vorm overgenomen in artikel 5 van het

gemeenschappelijk standpunt betreffende de beschikbaarheid van informatie.

IV. AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. Amendementen van het Europees Parlement die door de Commissie overgenomen en

door de Raad goedgekeurd zijn:

- nr. 1: overgenomen in overweging 1

- nr. 2: overgenomen in overweging 2

- nr. 3: overgenomen in overweging 3;

- amendement nr. 9 betreffende de relatie tussen militair en civiel gebruik van het

radiospectrum is inhoudelijk doch in een andere formulering, overgenomen in

overweging 8 van het gemeenschappelijk standpunt;

- de Raad heeft het eerste deel van amendement nr. 12 geheel opgenomen in

overweging 18 van zijn gemeenschappelijk standpunt. Het tweede deel heeft de

Raad in overeenstemming met de Commissie qua formulering gewijzigd om de

procedure bij bepaalde internationale onderhandelingen niet te verzwaren;
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- amendement nr. 13 is inhoudelijk door de Raad geaccepteerd. In het gemeenschappelijk

standpunt is namelijk rekening gehouden met de voorstellen van het Europees

Parlement in artikel 1, lid 1, en lid 2, punt a); artikel 4 en de overwegingen 4 tot en

met 6, alsmede met overweging 3. De Raad achtte het echter niet juist de formulering

van artikel 1, lid 4, te wijzigen, waarvan de redactie dichtbij het Commissievoorstel

blijft;

- in artikel 5 van het gemeenschappelijk standpunt is de inhoud van amendement nr. 25

inhoudelijk overgenomen.

2. Amendementen van het Europees Parlement die door de Commissie overgenomen maar door

de Raad niet goedgekeurd zijn

- De Raad heeft amendement nr. 4 niet overgenomen, omdat het betrokken punt naar zijn

mening reeds in de vergunningenrichtlijn is geregeld.

- De amendementen nr. 5, 6, 17 en 24, betreffende de Groep van hoge ambtenaren zijn

niet aanvaard in de door het Parlement gevraagde formulering; immers, de Raad heeft

die groep in zijn gemeenschappelijk standpunt geschrapt. De Raad heeft evenwel

rekening gehouden met verscheidene aspecten van die amendementen in overweging 5

(amendement nr. 6) en artikel 1 (amendement nr. 17).

- De wijziging die het Parlement in amendement nr. 8 voorstelt is in overweging 10 van

het gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen; de Raad heeft die overweging

gewijzigd om rekening te houden met de in het dispositief aangebracht wijzigingen.

- De Raad was van mening dat de formulering van de laatste zin van overweging 13 beter

aansluit bij het dispositief dan de in amendement nr. 11 voorgestelde redactionele

wijziging.

- De Raad heeft amendement nr. 7 niet overgenomen in overweging 23 van zijn gemeen-

schappelijk standpunt. Hij heeft de door de Commissie voorgestelde tekst echter

genuanceerd om rekening te houden met het advies van het Europees Parlement.
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3. Amendementen van het Europees Parlement die noch door de Commissie noch door de Raad

zijn overgenomen

- De Raad achtte het niet juist dat besluiten betreffende de harmonisatiemaatregelen

worden vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure, zoals in amendement nr. 21

wordt voorgesteld, en niet volgens de comitéprocedure.

- De amendementen nrs. 14 en 15 zijn zinledig geworden nu in het gemeenschappelijk

standpunt de definities van "indeling van een radiofrequentieband" en "toewijzing van

een radiofrequentie", die op internationaal niveau gelden, zijn geschrapt.

- Amendement nr. 16 betreffende de Groep van hoge ambtenaren is door de Raad niet

aanvaard; die groep komt in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad niet voor.

- De Raad heeft amendement nr. 18 betreffende het doel van het radiospectrumcomité

niet overgenomen. Hij achtte het verkieslijk dit comité bij artikel 3 van het gemeen-

schappelijk standpunt op te richten volgens een klassieke comitéprocedure, en de taken

van het comité nader te noemen in artikel 4.

- De Raad heeft de samengevoegde amendementen nrs. 19, 23 en 20 niet aanvaard, vooral

om de volgende redenen: zij hebben betrekking op artikel 6 van het voorstel

("harmonisatiemaatregelen"), dat in het gemeenschappelijk standpunt niet meer

voorkomt, evenmin als de Groep van hoge ambtenaren. De amendementen houden in

dat de Commissie maatregelen voorstelt aan het Parlement en de Raad in plaats van de

comitéprocedure te volgen. Tenslotte zouden in alle gevallen mandaten worden

verleend aan de CEPT, hetgeen verder zou gaan dan de bevoegdheden van die

organisatie reiken.

_______________



BIJLAGE

Op 15/10/2001 door de Raad vastgesteld gemeenschappelijk standpunt met het oog
op de aanneming van de beschikking van het Europees Parlement en de Raad
inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese
Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) [2000/0187(COD)],

Gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie

De Raad en de Commissie onderstrepen het volgende:

In artikel 1, laatste alinea, wordt bevestigd dat de spectrumbeschikking onverminderd de
maatregelen geldt die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht op communautair of
nationaal niveau worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot het recht van de
lidstaten om hun radiospectrum in het belang van de openbare orde en in het belang van
hun eigen openbare veiligheid en voor defensie te organiseren en te gebruiken.

Zoals aangegeven in overweging (5), moet bij alle op de spectrumbeschikking gebaseerde
harmonisatie-initiatieven rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen voor
alle gebruikerskringen, ook op veiligheidsgebied.

Het verbindingsmechanisme daarvoor bestaat in de vertegenwoordiging van op nationaal
niveau geconsolideerde standpunten door afgevaardigden van de lidstaten in het Radio-
spectrumcomité. Zulks houdt in dat deze afgevaardigden spectrumkwesties die op basis
van de spectrumbeschikking moeten worden behandeld, in eigen land bespreken met alle
betrokken partijen, met inbegrip van hun landsverdedigingsautoriteiten.

Voorts zouden alle beschikbare mechanismen kunnen worden gebruikt, waaronder, in
voorkomend geval, een liaison met activiteiten in het kader van de tweede pijler.
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2000/0187 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake een regelgevingskader voor

het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap

1. ACHTERGROND

Datum van verzending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2000) 407 def. – 2000/0187 (COD)):

29.8.2000

Datum advies van het Economisch en Sociaal Comité: 24.1.2001

Datum advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 5.7.2001

Datum van verzending van het gewijzigde voorstel: 18.9.2001

Datum van goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 16.10.2001

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel creëert een beleids- en regelgevingskader in de Europese Gemeenschap teneinde
ervoor te zorgen dat het beleid terzake wordt gecoördineerd en dat in voorkomend geval
geharmoniseerde voorwaarden worden geschapen wat betreft de beschikbaarheid en het
efficiënte gebruik van het radiospectrum, voorzover nodig voor de totstandbrenging en het
functioneren van de interne markt op communautaire beleidstreinen als elektronische
communicatie, vervoer en onderzoek en ontwikkeling (O&O).

3. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Samenvatting van het standpunt van de Commissie

De Commissie aanvaardt het gemeenschappelijk standpunt dat door de Raad is aangenomen.

Het gemeenschappelijk standpunt handhaaft de hoofddoelstellingen van het voorstel van de
Commissie, maar zet deze in meer detail uiteen. Ook zijn de procedurele middelen en
institutionele verantwoordelijkheden voor het bereiken van die doelstellingen in het
gemeenschappelijk standpunt nader bepaald.
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De Raad onderschrijft het voornaamste principe dat aan het voorstel voor een beschikking ten
grondslag ligt, namelijk dat wanneer het Europees Parlement en de Raad overeenstemming
hebben bereikt over gemeenschapsbeleid dat afhankelijk is van radiospectrum,
comitéprocedures moeten worden gebruikt voor het aannemen van de technische
harmonisatiemaatregelen die nodig zijn om dat beleid ten uitvoer te leggen. Wanneer
harmonisatiemaatregelen moeten worden vastgesteld die niet kunnen worden beschouwd als
technische uitvoeringsmaatregelen, moet de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad een wetgevingsvoorstel voorleggen op basis van het Verdrag.

3.2. Door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen amendementen

3.2.1. Amendementen van het Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft in eerste lezing 21 amendementen op het oorspronkelijke
voorstel van de Commissie aangenomen.

Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie een aantal
amendementen in haar voorstel opgenomen.

In haar gewijzigde voorstel heeft de Commissie de volgende amendementen van het Europees
Parlement volledig, gedeeltelijk of in beginsel opgenomen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
17, 20, 231, 24 en 25.

3.2.2. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die in
het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

De volgende amendementen die volledig, gedeeltelijk of in beginsel door de Commissie in
haar gewijzigde voorstel zijn aanvaard, zijn door de Raad in zijn gemeenschappelijk
standpunt overgenomen: 1, 2, 7, 11, 12, 13 en 25.

In sommige overgenomen amendementen zijn minimale of gedeeltelijke aanpassingen
aangebracht, terwijl andere amendementen al in de door de Raad overeengekomen
amendementen waren terug te vinden, maar de grondgedachte van de wijzigingen van het
Europees Parlement is gehandhaafd.

3.2.3. Door de Commissie aanvaarde amendementen van het Europees Parlement die niet
in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen

De volgende amendementen waren volledig, gedeeltelijk of in beginsel door de Commissie in
haar gewijzigde voorstel aanvaard, maar zijn niet door de Raad in het gemeenschappelijk
standpunt opgenomen: 3, 4, 8 en 20.

De amendementen 5, 6, 9, 17 en 24 zijn niet door de Raad aanvaard, omdat de onderdelen van
de tekst waarop zij betrekking hebben in het gemeenschappelijk standpunt zijn geschrapt of
omdat in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt de in het amendement behandelde
kwestie al is geregeld. (zie 3.2.4).

                                                
1 De amendementen 20 en 23 zijn voor de Commissie in hun oorspronkelijke vorm aanvaardbaar, maar

het uiteindelijke amendement dat het resultaat is van de samenvoeging van de amendementen 19, 20 en
23 is niet aanvaardbaar voor de Commissie.
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Amendement 4 (beheer van het radiospectrum)

Hoewel de kerngedachte van het amendement van het Parlement al voldoende wordt
behandeld in de voorstellen voor een kaderrichtlijn en een vergunningenrichtlijn, had de
Commissie er geen bezwaar tegen in de beschikking nog eens te herhalen dat het
radiospectrum doeltreffend moet worden beheerd. De Raad was van mening dat dit aspect in
andere wetgeving al voldoende wordt behandeld.

Amendement 8 (toewijzing en vergunningverlening)

De Commissie is het eens met het amendement van het Parlement dat nationale benaderingen
van de radiospectrumtoewijzing en vergunningverlening moeten worden besproken
gecoördineerd en waar nodig geharmoniseerd. De Raad kan dit amendement echter niet
aanvaarden, aangezien het in strijd is met het uitgangspunt dat wetgevingsvoorstellen die
harmonisatie op dit gebied beogen, in het kader van deze beschikking worden gedaan.

Amendement 20 (Opdrachten aan de CEPT)

De Commissie kon de oorspronkelijke versie van het amendement aanvaarden, aangezien dit
de CEPT zou verplichten met de betrokken instanties voor spectrumbeheer te overleggen en
het comité de mogelijkheid zou bieden om opdrachten aan de CEPT goed te keuren volgens
de raadplegingsprocedure. Amendement 20 werd evenwel samengevoegd met de
amendementen 19 en 23 en het laatstgenoemde element werd gewijzigd (d.w.z. een
regelgevingsprocedure in plaats van een raadplegingsprocedure). Daarom kon de Raad dit
amendement niet aanvaarden.

3.2.4. Verschillen tussen het gewijzigde voorstel van de Commissie en het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Overwegingen

De Raad heeft overwegingen geschrapt, heeft nieuwe overwegingen toegevoegd en heeft veel
van de bestaande overwegingen gewijzigd om de duidelijkheid van de tekst te verbeteren, om
consistent te zijn met amendementen op de artikelen van de beschikking of om bepaalde
belangrijke bepalingen te benadrukken.

De Raad heeft een aantal bijkomende elementen ingevoerd in de overwegingen in het
gemeenschappelijk standpunt.

� Het radiospectrumbeleid moet bijdragen tot de vrijheid van meningsuiting (overweging 2a
in het gemeenschappelijk standpunt).

� Voor het aannemen van technische uitvoeringsmaatregelen moeten comitéprocedures
worden gebruikt (overweging 2b in het gemeenschappelijk standpunt).

� Samenstelling en functie van het Radiospectrumcomité (overweging 2c in het
gemeenschappelijk standpunt).

� Wetgevingsvoorstellen die meer behelzen dan technische uitvoeringsmaatregelen moeten
aan het Parlement en de Raad worden voorgelegd (overweging 2d in het
gemeenschappelijk standpunt).
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� Overgangsperioden voor de tenuitvoerlegging van technische uitvoeringsmaatregelen
wanneer deze gevolgen hebben voor frequenties voor openbare orde, openbare veiligheid
en defensie (overweging 3a in het gemeenschappelijk standpunt).

� De Commissie kan ook buiten het kader van deze beschikking raadplegingen organiseren
(overweging 4 in het gemeenschappelijk standpunt).

� Het technisch beheer van het radiospectrum omvat geen toewijzings- en
vergunningsprocedures (overweging 6 in het gemeenschappelijk standpunt).

Artikel 1 - Doelstelling en werkingssfeer

Het gemeenschappelijk standpunt noemt de coördinatie van beleidsmaatregelen en de
harmonisatie van de voorwaarden in verband met het radiospectrum op overeengekomen
beleidsterreinen van de Gemeenschap als de voornaamste doelstelling van de beschikking.
Daarbij wordt vermeld dat om die doelstelling te bereiken procedures moeten worden
ingevoerd om de beleids- en besluitvorming in de Gemeenschap te vergemakkelijken, ervoor
te zorgen dat de nodige informatie beschikbaar is voor het publiek en de belangen van de
Gemeenschap te coördineren wanneer op internationaal niveau over het radiospectrum wordt
overlegd.

Het gebruik van radiospectrum ten behoeve van de openbare orde, de openbare veiligheid en
defensie is een geval apart, hetgeen in het gemeenschappelijk standpunt wordt bevestigd,
aangezien de harmonisatieactiviteiten op deze gebieden niet kunnen worden gebaseerd op
overwegingen die de interne markt betreffen. De activiteiten die onder de beschikking vallen,
kunnen echter gevolgen hebben voor het radiospectrum dat wordt gebruikt ten behoeve van
de openbare orde, de openbare veiligheid en defensie en bij het opstellen van beleid en
wetgeving moet dan ook rekening worden gehouden met deze belangen. Het
gemeenschappelijk standpunt biedt de lidstaten de mogelijkheid om te verzoeken om een
overgangsperiode voor de tenuitvoerlegging van technische maatregelen, wanneer deze
maatregelen gevolgen hebben voor radiospectrum dat wordt gebruikt ten behoeve van de
openbare orde, de openbare veiligheid en defensie.

De Raad is van mening dat met deze bepaling de kerngedachte van amendement 9 van het
Parlement is overgenomen. De Commissie is echter van mening dat overweging 4 in het
gemeenschappelijk standpunt kan worden versterkt door de tekst die is voorgesteld in het
gewijzigde voorstel van de Commissie

Artikel 2 - Definities

De definities van indeling en toewijzing zijn in het gemeenschappelijk standpunt geschrapt,
aangezien deze termen niet meer in de tekst van de Raad voorkomen (de amendementen 14 en
15 van het Parlement zijn daardoor achterhaald).

Artikelen 3 en 4 - Groep van hoge ambtenaren voor het radiospectrumbeleid

De Raad heeft de oprichting bij beschikking van het Europees Parlement en de Raad van een
advies- of beleidsorgaan dat de Commissie moet adviseren, verworpen. De Raad steunt echter
wel het standpunt dat bij de beschikking een communautair beleidsforum moet worden
ingevoerd om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, voorbereiding en
tenuitvoerlegging van communautair radiospectrumbeleid. Volgens het gemeenschappelijk
standpunt moet deze beleidsfunctie worden vervuld door het Radiospectrumcomité (zie
onder).
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Bovendien moedigt het gemeenschappelijk standpunt de Commissie aan om buiten het kader
van deze beschikking raadplegingen te organiseren om rekening te houden met de
standpunten van alle belanghebbende partijen, waaronder de instellingen van de
Gemeenschap, het bedrijfsleven en commerciële en niet-commerciële gebruikers van
radiospectrum (overweging 4 in het gemeenschappelijk standpunt). Het gemeenschappelijk
standpunt vermeldt evenwel niet of die raadplegingen door de Commissie ad hoc moeten
worden georganiseerd of dat daarvoor bij een beschikking van de Commissie een afzonderlijk
overleg- en adviesorgaan moet worden opgericht zoals de Commissie beoogde met de groep
van hoge ambtenaren voor het radiospectrumbeleid. Zowel het Parlement als de Raad
erkennen echter in ieder geval de noodzaak van breed overleg over radiospectrumbeleid in de
Gemeenschap.

Artikelen 5 en 6 (oorspronkelijk voorstel)/artikelen 3 en 4 (gemeenschappelijk standpunt) -
Radiospectrumcomité

De Commissie steunt het gemeenschappelijk standpunt wat betreft het gebruik van
comitéprocedures om de doelstelling van de beschikking te bereiken.

In het gemeenschappelijk standpunt is bepaald dat het Radiospectrumcomité technische
uitvoeringsmaatregelen moet vaststellen op overeengekomen beleidsterreinen van de
Gemeenschap teneinde te zorgen voor geharmoniseerde voorwaarden voor de
beschikbaarheid en het doeltreffend gebruik van radiospectrum en voor de beschikbaarheid
van informatie. Het comité zal ook worden geraadpleegd en beleidsdiscussies voeren over
communautaire radiospectrumbeleidskwesties.

Wanneer uitvoeringsmaatregelen betrekking hebben op de toewijzing van frequenties of de
beschikbaarheid van informatie, kan de Commissie een beroep doen op de Europese
Conferentie voor Post en Telecommunicatie (CEPT) voor technische bijstand bij het
uitwerken van die maatregelen. Op andere gebieden zal het Radiospectrumcomité technische
uitvoeringsmaatregelen moeten uitwerken.

Het Radiospectrumcomité moet maatregelen aannemen volgens een regelgevingsprocedure.
Wanneer dat nodig is, kan de Commissie een lidstaat een overgangsperiode toestaan en/of in
staat stellen een regeling te treffen voor het delen van frequentiebanden wanneer een
maatregel gevolgen heeft voor frequentiebanden die uitsluitend ten behoeve van de openbare
orde, de openbare veiligheid en defensie worden gebruikt, op voorwaarde dat de
tenuitvoerlegging van de maatregel daardoor geen nodeloze vertraging oploopt en er geen
buitensporige verschillen ontstaan tussen de concurrentie- of regelgevingssituatie in de
verschillende lidstaten.

Artikel 7 (oorspronkelijk voorstel)/artikel 5 (gemeenschappelijk standpunt) - beschikbaarheid
van informatie

De Commissie steunt de bepalingen in het gemeenschappelijk standpunt inzake de
beschikbaarheid van informatie, die nagenoeg identiek zijn aan amendement 25 van het
Parlement. De lidstaten worden verplicht relevante informatie voor het publiek toegankelijk te
maken, ook in elektronische vorm, en om de inhoud en vorm van de bekend te maken
informatie verder te harmoniseren kunnen comitéprocedures worden gevolgd.
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Artikel 8 (oorspronkelijk voorstel)/artikel 6 (gemeenschappelijk standpunt) - betrekkingen
met derde landen en internationale organisaties

De bepalingen van dit artikel zijn niet wezenlijk gewijzigd. In het gemeenschappelijk
standpunt wordt echter verwezen naar de noodzaak om met het oog op onderhandelingen met
derde landen of in internationale organisaties afspraken te maken over gemeenschappelijke
beleidsdoelstellingen in plaats van gemeenschappelijke standpunten. Aangezien deze
wijziging de huidige praktijk weergeeft, die goede resultaten heeft opgeleverd, is zij
aanvaardbaar.

Overige artikelen

De bepalingen van deze artikelen zijn niet of niet wezenlijk gewijzigd.

4. CONCLUSIE

In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zijn veel van de wensen die het Europees
Parlement in eerste lezing naar voren heeft gebracht, opgenomen of verwerkt. Bovendien
blijft het dicht bij de beginselen die aan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie ten
grondslag lagen. De Commissie steunt daarom het gemeenschappelijk standpunt.


