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BEKNOPTE MOTIVERING 

De ultrahoge frequentieband (UHF-band) die momenteel in de EU wordt gebruikt voor 

digitale terrestrische televisie ("DTT") en voor draadloze microfoons bij de 

programmaproductie en speciale evenementen (PMSE), gaat van 470 tot 790 MHz. 

Momenteel bestaat er steeds meer vraag naar draadlozebreedbanddiensten: de druk op de 

bestaande netwerkcapaciteit door het mobiele dataverkeer blijft toenemen. Dit heeft tot 

gevolg dat de vraag naar extra spectrum stijgt. 

Met haar voorstel streeft de Commissie ernaar deze kwesties aan te pakken door een 

evenwichtige langetermijnaanpak voor het gebruik van deze bandbreedte voor te stellen: 

- in de 700 MHz-band (694-790 MHz) stelt de Commissie een gemeenschappelijk 

tijdschema voor om deze band daadwerkelijk voor draadloze breedband beschikbaar te 

stellen onder geharmoniseerde technische voorwaarden, alsmede daarmee samenhangende 

coördinerende maatregelen ter ondersteuning van deze overgang. Uiterlijk op 30 juni 2020 

moet de 700 MHz-band in alle lidstaten worden bestemd voor draadloze breedband.  

- In de sub-700 MHz-frequentieband (470-694 MHz) stelt de Commissie een prioriteit voor 

de lange termijn vast voor de distributie van audiovisuele mediadiensten ten behoeve van 

het grote publiek in combinatie met een flexibele aanpak van het spectrumgebruik om 

rekening te houden met de verschillende niveaus van digitale terrestrische televisie (DTT) 

in de lidstaten. Dit houdt in dat deze band prioritair beschikbaar blijft voor audiovisuele 

diensten, maar de Commissie introduceert een "flexibiliteitsoptie" waarmee aan andere 

diensten in bepaalde omstandigheden toegang tot deze banden wordt geboden. 

Hoewel uw rapporteur voor advies is ingenomen met de toezegging van de Commissie om 

rekening te houden met de specifieke eisen inzake de verspreiding van audiovisuele media, 

zou hij in dit advies toch graag drie belangrijke punten van zorg aankaarten: 

- de uiterste termijn voor het vrijmaken van de 700 MHz-band. 

DTT-diensten uit de 700 MHz-band halen is een grote uitdaging, met name voor lidstaten 

waar DTT het belangrijkste platform voor tv-ontvangst is. 

De situatie op EU-niveau is niet homogeen: Frankrijk en Duitsland hebben reeds de 

700 MHz-band voor mobiele diensten geveild, terwijl Zweden en Finland plannen hebben 

opgesteld voor een nieuwe bestemming van de 700 MHz-band in de komende jaren. De 

meeste lidstaten hebben echter omroeplicenties in de 700 MHz-band verleend voor na 

2020.  

Door het vaststellen van een strikte termijn voor het weghalen van DTT uit de 700 MHz-

band tegen 30 juni 2020 neemt de Commissie de extra tijd weg die een aantal lidstaten 

nodig hebben. 

In dit verband stelt uw rapporteur voor advies voor om deze termijn te verlengen tot 

31 december 2022 (artikel 1) om alle lidstaten genoeg tijd te gunnen voor het beschikbaar 

stellen van de 700 MHz-band voor mobiel gebruik. Hiermee wordt het voorstel van het 
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verslag-Lamy (2020 +/- twee jaar) gevolgd. 

- De invoering van een "flexibiliteitsoptie" voor het ter beschikking stellen van de sub-700 

MHz-band aan alternatieve technologieën, bijvoorbeeld voor tot downlink beperkte 

terrestrische draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie. 

Zoals voorgesteld in het verslag-Lamy en aanbevolen door de Beleidsgroep 

Radiospectrum in haar advies van 2015 moet ten minste tot 2030 zekerheid op de lange 

termijn worden geboden dat het spectrum onder 700 MHz (470-694 MHz) beschikbaar 

blijft voor DTT. 

In dat verband is uw rapporteur van mening dat de "flexibiliteitsoptie" op dit moment niet 

nodig is en stelt hij voor deze optie (artikel 4) uit het voorstel te schrappen en de sub-700 

MHz-band ten minste tot eind 2030 in gebruik te laten voor digitale omroepdiensten 

(artikel 6 bis nieuw) met een geplande herziening in 2025. 

Uw rapporteur is tevens van mening dat een dergelijke optie eerst zorgvuldig moet 

worden bestudeerd en getest, en dat zij alleen op de lange termijn moet worden 

overwogen, als blijkt dat zij verenigbaar is met de omroepdiensten in de lidstaat in kwestie 

en duidelijk door de vraag op de markt wordt ondersteund. 

In dit verband stroken de voorstellen van uw rapporteur met de "20-25-30"-conclusies van 

het verslag-Lamy. 

- Uw rapporteur wil tevens de kwestie van de migratiekosten en interferentie aan de orde 

stellen. 

Voor het verwijderen van de omroepdiensten uit de 700 MHz-band zijn technische 

veranderingen van het DTT-netwerk nodig in verband met de wijziging van de 

frequenties. De consumenten moeten thuis hun apparatuur wijzigen en de omroepen 

moeten veranderingen aanbrengen in hun infrastructuur. Dit komt neer op extra kosten. 

Bovendien is uit eerdere ervaringen met het vrijmaken van de 800 MHz-band gebleken 

dat er interferentie met omroepdiensten in aangrenzende banden kan optreden. Het is van 

essentieel belang ervoor te zorgen dat DTT van schadelijke interferentie gevrijwaard en 

hiertegen beschermd wordt. 

In dit verband stelt uw rapporteur voor dat de lidstaten ervoor zorgen dat tijdig voldoende 

middelen worden vrijgemaakt om de migratiekosten en de kosten in verband met 

maatregelen ter beperking van de interferentie met omroepdiensten te dekken, en dat zij 

concrete waarborgen/mechanismen bieden om schadelijke interferentie door het mobiele 

gebruik van de 700 MHz-band op omroep- en PMSE-diensten beneden de 694 MHz te 

voorkomen (artikel 5).  

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 
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Amendement   1 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In het meerjarenprogramma voor 

het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 

243/2012/EU20 is vastgesteld, hebben het 

Europees Parlement en de Raad zich ten 

doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 

1 200 MHz geschikt spectrum voor 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie in de Unie aan 

te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling 

van innovatieve audiovisuele 

mediadiensten te steunen door te zorgen 

voor voldoende spectrum voor de levering 

van dergelijke diensten via satelliet- en 

terrestrische verbindingen, mits de 

behoefte daaraan naar behoren gestaafd 

wordt, en om te zorgen voor voldoende 

spectrum voor programmaproductie en 

speciale evenementen ("programme 

making and special events", "PMSE"). 

(1) In het meerjarenprogramma voor 

het radiospectrumbeleid dat bij Besluit nr. 

243/2012/EU20 is vastgesteld, hebben het 

Europees Parlement en de Raad zich ten 

doel gesteld om uiterlijk in 2015 ten minste 

1 200 MHz geschikt spectrum voor 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie in de Unie aan 

te wijzen, om de toekomstige ontwikkeling 

van innovatieve omroepdiensten te steunen 

door te zorgen voor voldoende spectrum 

voor de levering van dergelijke diensten 

via satelliet- en terrestrische verbindingen, 

mits de behoefte daaraan naar behoren 

gestaafd wordt, en om te zorgen voor 

voldoende spectrum voor 

programmaproductie en speciale 

evenementen ("programme making and 

special events", "PMSE"). 

_________________ _________________ 

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

maart 2012 tot vaststelling van een 

meerjarenprogramma voor het 

radiospectrumbeleid (PB L 81 van 

21.3.2012, blz. 7). 

20 Besluit nr. 243/2012/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

maart 2012 tot vaststelling van een 

meerjarenprogramma voor het 

radiospectrumbeleid (PB L 81 van 

21.3.2012, blz. 7). 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In haar strategie voor de digitale 

eengemaakte markt21 wijst de Commissie 

op het belang van de 694-790 MHz-

frequentieband ("700 MHz-

frequentieband") voor het waarborgen van 

de levering van breedbanddiensten in 

(2) In haar strategie voor de digitale 

eengemaakte markt21 wijst de Commissie 

op het belang van de 694-790 MHz-

frequentieband ("700 MHz-

frequentieband") voor het waarborgen van 

de levering van breedbanddiensten in 
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landelijke gebieden en op de noodzaak van 

het gecoördineerd vrijmaken van die 

frequentieband, waarbij rekening moet 

worden gehouden met de specifieke 

behoeften inzake de distributie van 

audiovisuele mediadiensten. 

landelijke gebieden en op de noodzaak van 

het gecoördineerd vrijmaken van die 

frequentieband, waarbij rekening moet 

worden gehouden met de specifieke 

behoeften inzake de distributie van 

omroepdiensten. 

_________________ _________________ 

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

21 Zie http://ec.europa.eu/priorities/digital-

single-market/index_en.htm. 

 

Amendement   3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Spectrum in de 470-790 MHz-

frequentieband is van groot belang voor de 

kostenefficiënte uitrol van draadloze 

netwerken met universele dekking binnens- 

en buitenshuis. Dit spectrum wordt 

momenteel in de hele Unie gebruikt voor 

digitale terrestrische televisie (DTT) en 

draadloze audio-PMSE-apparatuur. 

Hierdoor wordt de ontwikkeling van de 

mediasector, de creatieve sector en de 

culturele sector ondersteund, die in hoge 

mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel 

voor de draadloze levering van inhoud aan 

het grote publiek. 

(3) Spectrum is een publiek goed. In de 

470-790 MHz-frequentieband is het een 

waardevol en publiek goed, niet alleen 

voor de kostenefficiënte uitrol van 

draadloze netwerken met universele 

dekking binnens- en buitenshuis. Dit 

spectrum wordt momenteel in de hele Unie 

gebruikt voor digitale terrestrische televisie 

(DTT) en draadloze audio-PMSE-

apparatuur. Het is aldus een eerste vereiste 

voor de toegang tot en de verspreiding van 

culturele goederen, met name de radio. 
Hierdoor wordt de ontwikkeling van de 

mediasector, de creatieve sector en de 

culturele sector ondersteund, die in hoge 

mate afhankelijk zijn van dit hulpmiddel 

voor de draadloze levering van inhoud aan 

het grote publiek. 

 

Amendement   4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Voor regio 1, waarvan de Unie deel 

uitmaakt, is in het door de 

Wereldradiocommunicatieconferentie 

(4) Voor regio 1, waarvan de Unie deel 

uitmaakt, is in het door de 

Wereldradiocommunicatieconferentie in 
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aangenomen radioreglement van de 

Internationale Telecommunicatie-unie 

bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op 

co-primaire basis wordt toegewezen aan 

omroep- en mobiele diensten (met 

uitzondering van mobiele diensten voor de 

luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-

frequentieband ("sub-700 MHz-

frequentieband") op primaire basis 

exclusief wordt toegewezen aan 

omroepdiensten en op secundaire basis aan 

draadloos gebruik voor audio-PMSE. 

2015 aangenomen radioreglement van de 

Internationale Telecommunicatie-unie 

bepaald dat de 700 MHz-frequentieband op 

co-primaire basis wordt toegewezen aan 

omroep- en mobiele diensten (met 

uitzondering van mobiele diensten voor de 

luchtvaart) en dat de 470-694 MHz-

frequentieband ("sub-700 MHz-

frequentieband") op primaire basis 

exclusief wordt toegewezen aan 

omroepdiensten en op secundaire basis aan 

draadloos gebruik voor audio-PMSE. 

 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Het delen van spectrum binnen een 

gemeenschappelijke frequentieband door 

bidirectioneel gebruik van draadloze 

breedband (uplink en downlink) enerzijds 

en unidirectionele televisieomroepdiensten 

of draadloze gebruik door audio-PMSE 

anderzijds is vanuit technisch oogpunt 

problematisch. Dit betekent dat het 

vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband 

voor bidirectionele terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie ertoe zou 

leiden dat DTT en gebruikers van 

draadloze audio-PMSE een deel van hun 

spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren 

DTT en PMSE hebben derhalve behoefte 

aan voorspelbaarheid van de regelgeving 

op lange termijn wat betreft de 

beschikbaarheid van voldoende spectrum, 

zodat zij de duurzame levering en 

ontwikkeling van hun diensten, met name 

van gratis televisie, kunnen waarborgen. Er 

kunnen maatregelen op nationaal en EU-

niveau nodig zijn om aanvullende 

spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik 

voor gebruik door audio-PMSE buiten de 

470-790 MHz-frequentieband te 

(6) Het delen van spectrum binnen een 

gemeenschappelijke frequentieband door 

bidirectioneel gebruik van draadloze 

breedband (uplink en downlink) enerzijds 

en unidirectionele televisieomroepdiensten 

of draadloze gebruik door audio-PMSE 

anderzijds is vanuit technisch oogpunt 

problematisch. Dit betekent dat het 

vrijmaken van de 700 MHz-frequentieband 

voor bidirectionele terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie ertoe zou 

leiden dat DTT en gebruikers van 

draadloze audio-PMSE een deel van hun 

spectrumcapaciteit verliezen. De sectoren 

DTT en PMSE hebben derhalve behoefte 

aan voorspelbaarheid van de regelgeving 

op lange termijn wat betreft de 

beschikbaarheid van voldoende spectrum, 

zodat zij de duurzame levering en 

ontwikkeling van hun diensten, met name 

van gratis televisie, kunnen waarborgen en 

hun investeringen kunnen veiligstellen, en 

ervoor kunnen zorgen dat wordt voldaan 

aan de doelstellingen van het nationaal en 

Europees audiovisueel beleid, zoals 

sociale samenhang, pluriformiteit van de 
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waarborgen. media en culturele verscheidenheid. Er 

kunnen maatregelen op nationaal en EU-

niveau nodig zijn om aanvullende 

spectrumcapaciteit voor draadloos gebruik 

voor gebruik door audio-PMSE buiten de 

470-790 MHz-frequentieband te 

waarborgen. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In zijn verslag aan de Commissie 

(het "verslag-Lamy")22 heeft Pascal Lamy, 

de voorzitter van de groep op hoog niveau 

betreffende het toekomstige gebruik van de 

470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen 

de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 

(+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor 

draadloze breedband. Dit zou ertoe 

bijdragen het doel van voorspelbaarheid 

van de regelgeving op lange termijn voor 

DTT te verwezenlijken door tot 2030 

toegang te bieden tot de sub-700 MHz-

frequentieband, waarbij deze regeling in 

2025 zou moeten worden beoordeeld. In 

het verslag-Lamy is verder aanbevolen te 

zorgen voor nationale flexibiliteit wat 

betreft het spectrumgebruik van de sub-700 

MHz-frequentieband die is beperkt tot 

gebruik uitsluitend voor downlink. Gebruik 

uitsluitend voor downlink is de beperking 

van alle transmissies in een draadloos 

systeem, onafhankelijk van de technologie 

ervan, tot unidirectionele transmissie van 

centrale infrastructuurstations, zoals een 

televisieomroepmast of een mobiel 

basisstation, naar draagbare of mobiele 

toestellen, zoals televisietoestellen of 

mobiele telefoons. 

(7) In zijn verslag aan de Commissie 

(het "verslag-Lamy")22 heeft Pascal Lamy, 

de voorzitter van de groep op hoog niveau 

betreffende het toekomstige gebruik van de 

470-790 MHz-frequentieband, aanbevolen 

de 700 MHz-frequentieband tegen 2020 

(+/- twee jaar) beschikbaar te stellen voor 

draadloze breedband. Dit zou ertoe 

bijdragen het doel van voorspelbaarheid 

van de regelgeving op lange termijn voor 

DTT te verwezenlijken door tot 2030 

toegang te bieden tot de sub-700 MHz-

frequentieband, waarbij deze regeling in 

2025 zou moeten worden beoordeeld. In 

het verslag-Lamy is verder aanbevolen te 

zorgen voor het bestuderen van 

flexibiliteit wat betreft het spectrumgebruik 

van de sub-700 MHz-frequentieband die is 

beperkt tot gebruik uitsluitend voor 

downlink. Gebruik uitsluitend voor 

downlink is de beperking van alle 

transmissies in een draadloos systeem, 

onafhankelijk van de technologie ervan, tot 

unidirectionele transmissie van centrale 

infrastructuurstations, zoals een 

televisieomroepmast of een mobiel 

basisstation, naar draagbare of mobiele 

toestellen, zoals televisietoestellen of 

mobiele telefoons. 

__________________ __________________ 

22 Verslag van de heer Pascal Lamy, 22 Verslag van de heer Pascal Lamy, 
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beschikbaar op: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

beschikbaar op: 

https://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/news/report-results-work-high-

level-group-future-use-uhf-band. 

Motivering 

In het verslag-Lamy wordt aanbevolen de EU-geharmoniseerde scenario's te bestuderen 

waarmee de traditionele omroepdiensten in de 470-694 MHz-band kunnen functioneren naast 

andere, tot downlink beperkte (dat wil zeggen unidirectionele) elektronische 

communicatiediensten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) In zijn advies betreffende een 

langetermijnstrategie voor het toekomstig 

gebruik van de 470-790 MHz-

frequentieband in de Unie heeft de 

Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen 

een gecoördineerde aanpak voor de hele 

Unie vast te stellen om tegen eind 2020 de 

700 MHz-frequentieband beschikbaar te 

stellen voor doeltreffend gebruik voor 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie. Dit zou 

gepaard gaan met het waarborgen van de 

beschikbaarheid op lange termijn tot 2030 

van de sub-700 MHz-frequentieband voor 

de levering uitsluitend via downlink van 

audiovisuele mediadiensten. De 

Beleidsgroep Radiospectrum beveelt met 

name aan een flexibele regeling in te 

voeren, zodat de sub-700 MHz-

frequentieband ook kan worden gebruikt 

voor draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie die 

uitsluitend gebruikmaken van downlink. 

(8) In zijn advies betreffende een 

langetermijnstrategie voor het toekomstig 

gebruik van de 470-790 MHz-

frequentieband in de Unie heeft de 

Beleidsgroep Radiospectrum aanbevolen 

een gecoördineerde aanpak voor de hele 

Unie vast te stellen om tegen eind 2022 de 

700 MHz-frequentieband beschikbaar te 

stellen voor doeltreffend gebruik voor 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie. Dit zou 

gepaard gaan met het waarborgen van de 

beschikbaarheid op lange termijn tot ten 

minste eind 2030 van de sub-700 MHz-

frequentieband voor terrestrische 

omroepdiensten en het gebruik van 

draadloze audio-PMSE-apparatuur. De 

Beleidsgroep Radiospectrum erkent het 

belang van het DTT-platform en de 

noodzaak zekerheid voor investeringen in 

omroepinfrastructuur te bieden. De 

Beleidsgroep Radiospectrum beveelt 

derhalve aan dat de 470-694 MHz-

frequentieband in de nabije toekomst, ten 

minste tot eind 2030, beschikbaar blijft 

voor DTT. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Overeenkomstig de artikelen 9 en 

9 bis van Richtlijn 2002/21/EG dienen de 

lidstaten voor zover mogelijk een flexibele 

aanpak te hanteren en mogen zij de 

invoering van alternatieve, tot downlink 

beperkte toepassingen, zoals terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie in de sub-700 

MHz-frequentieband, toestaan in 

overeenstemming met de nationale 

behoeften wat betreft de distributie van 

audiovisuele mediadiensten aan een groot 

publiek. Indien de lidstaten gebruik 

binnen de sub-700 MHz-frequentieband 

voor tot downlink beperkte terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie toestaan, 

dienen zij ervoor te zorgen dat een 

dergelijk gebruik geen negatieve invloed 

heeft op het gebruik van de sub-700 MHz-

band voor digitale terrestrische omroep in 

aangrenzende lidstaten, zoals bepaald in 

de op de regionale 

radiocommunicatieconferentie van 2006 

gesloten overeenkomst25. 

Schrappen 

__________________  

25 Regionale 

radiocommunicatieconferentie voor het 

plannen van de digitale terrestrische 

omroepdienst in delen van de regio’s 1 en 

3 in de frequentiebanden 174-230 MHz en 

470-862 MHz (RRC-06); de conferentie 

vond in 2006 in Genève plaats. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Het spectrumgebruik in de 470-694 

MHz-frequentieband dient in ieder geval 

uiterlijk in 2025 op EU-niveau te worden 

beoordeeld. Bij deze beoordeling dient 

tevens rekening te worden gehouden met 

de geplande beoordeling van deze 

frequentieband in het kader van de 

Wereldradiocommunicatieconferentie in 

2023. Bij wijzigingen van het gebruik van 

de sub-700 MHz-frequentieband dient 

rekening te worden gehouden met 

technologische ontwikkelingen, 

consumentengedrag, het belang van het 

voortzetten van de levering van gratis 

televisiediensten26 en sociale, economische 

en culturele doelstellingen van algemeen 

belang. In dit verband moeten studies over 

de technische en regelgevingsvoorwaarden 

voor de co-existentie van bestaande en 

nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-

700 MHz-frequentieband worden 

uitgevoerd. Met behulp van deze studies 

kan worden gezorgd voor coherentie 

tussen de benaderingen die de 

verschillende lidstaten hanteren met 

betrekking tot flexibel en efficiënt 

spectrumgebruik en worden maatregelen 

inzake technische harmonisering voor 

gebruik en co-existentie in deze band 

mogelijk gemaakt. Dergelijke studies en 

maatregelen kunnen op grond van 

Beschikking nr. 676/2002/EG worden 

ontwikkeld. 

(13) Het spectrumgebruik in de 470-960 

MHz-frequentiebanden dient uiterlijk in 

2025 op EU-niveau te worden beoordeeld. 

Bij deze beoordeling dient tevens rekening 

te worden gehouden met de beoordelingen 

van de frequentiebanden met het oog op 

de Wereldradiocommunicatieconferentie in 

2023. Bij elke optie voor het gebruik van 

de sub-700 MHz-frequentieband na 2030 

dient rekening te worden gehouden met 

technologische ontwikkelingen, 

consumentengedrag, het belang van het 

voortzetten van de levering van gratis 

televisiediensten26 en sociale, economische 

en culturele doelstellingen van algemeen 

belang. In dit verband moeten studies over 

de technische en regelgevingsvoorwaarden 

voor de co-existentie van bestaande en 

nieuwe soorten spectrumgebruik in de sub-

700 MHz-frequentieband worden 

uitgevoerd. 

__________________ __________________ 

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten). 

26 In de zin van Richtlijn 2010/13/EU van 

het Europees Parlement en de Raad 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten). 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 14 



 

PE578.762v02-00 12/20 AD\1094424NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De lidstaten dienen coherente 

nationale stappenplannen vast te stellen om 

het gebruik van de 700 MHz-

frequentieband voor terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie te 

vergemakkelijken, waarbij moet worden 

gezorgd voor continuïteit voor de 

televisieomroepdiensten die geen gebruik 

meer maken van deze band. De lidstaten 

dienen de stappenplannen, zodra deze zijn 

vastgesteld, op transparante wijze in de 

hele Unie bekend te maken. De 

stappenplannen dienen het volgende te 

omvatten: activiteiten en tijdschema's voor 

de nieuwe frequentie-indeling, technische 

ontwikkelingen op het gebied van 

netwerkapparatuur en apparatuur voor 

eindgebruikers, co-existentie van radio- en 

niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe 

machtigingsregelingen en informatie over 

de mogelijkheid om migratiekosten, voor 

zover deze ontstaan, te compenseren, 

teneinde onder andere kosten voor de 

eindgebruikers te voorkomen. Indien de 

lidstaten van plan zijn DTT voort te 

zetten, dient in de stappenplannen 

bijzondere aandacht te worden besteed aan 

het vergemakkelijken van de 

modernisering van omroepapparatuur en de 

toepassing van meer spectrumefficiënte 

technologieën, zoals geavanceerde 

videoformaten (bijv. HEVC) of 

signaaltransmissietechnologieën (bijv. 

DVB-T2).  

(14) De lidstaten dienen coherente 

nationale stappenplannen vast te stellen om 

het gebruik van de 700 MHz-

frequentieband voor terrestrische 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie te 

vergemakkelijken, waarbij moet worden 

gezorgd voor continuïteit voor de 

televisieomroepdiensten die geen gebruik 

meer maken van deze band. De lidstaten 

dienen de stappenplannen, zodra deze zijn 

vastgesteld, op transparante wijze in de 

hele Unie bekend te maken. De 

stappenplannen dienen het volgende te 

omvatten: activiteiten en tijdschema's voor 

de nieuwe frequentie-indeling, technische 

ontwikkelingen op het gebied van 

netwerkapparatuur en apparatuur voor 

eindgebruikers, co-existentie van radio- en 

niet-radioapparatuur, bestaande en nieuwe 

machtigingsregelingen, mechanismen ter 

voorkoming van schadelijke interferentie 

voor frequentiegebruikers in 

aangrenzende banden en informatie over 

de mogelijkheid om migratiekosten te 

compenseren, teneinde onder andere kosten 

voor de eindgebruikers en 

omroeporganisaties te voorkomen. Bij 

compensatieregelingen moet vooral 

worden gelet op de speciale behoeften van 

kmo's en start-ups, die niet over dezelfde 

financiële capaciteit als andere 

ondernemingen beschikken. Ten aanzien 

van DTT dient in de stappenplannen waar 

nodig bijzondere aandacht te worden 

besteed aan het vergemakkelijken van de 

modernisering van omroepapparatuur en de 

toepassing van meer spectrumefficiënte 

technologieën, zoals geavanceerde 

videoformaten of 

signaaltransmissietechnologieën, waarbij 

het beginsel van technologische 

neutraliteit naar behoren in acht wordt 

genomen. 
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Motivering 

Er dienen maatregelen ter voorkoming van schadelijke interferentie te worden vastgesteld. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat voldoende middelen worden vrijgemaakt om de kosten van 

de migratie van omroepdiensten naar de sub-700 MHz-band te dekken, alsmede de kosten van 

maatregelen om interferentie met deze diensten te beperken. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Het toepassingsgebied en de 

mechanismen in verband met de mogelijke 

compensatie voor de voltooiing van de 

overgang wat betreft het spectrumgebruik 

binnen de 470-790 MHz-frequentieband 

moeten worden geanalyseerd in 

overeenstemming met de relevante 

nationale bepalingen op grond van artikel 

14 van Richtlijn 2002/20/EG27 en moeten 

in overeenstemming zijn met het bepaalde 

in de artikelen 107 en 108 VWEU. 

(15) Het toepassingsgebied en de 

mechanismen in verband met de mogelijke 

compensatie voor de voltooiing van de 

overgang wat betreft het spectrumgebruik 

binnen de 694-790 MHz-frequentieband 

moeten worden geanalyseerd in 

overeenstemming met de relevante 

nationale bepalingen op grond van artikel 

14 van Richtlijn 2002/20/EG van het 

Europees Parlement en de Raad27 en 

moeten in overeenstemming zijn met het 

bepaalde in de artikelen 107 en 108 

VWEU. 

__________________ __________________ 

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

betreffende de machtiging voor 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 

van 24.04.2002, blz. 21). 

27 Richtlijn 2002/20/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 7 maart 2002 

betreffende de machtiging voor 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten (machtigingsrichtlijn) (PB L 108 

van 24.04.2002, blz. 21). 

Motivering 

De overgang wat betreft het spectrumgebruik in het voorstel mag alleen betrekking hebben op 

de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz") en niet op de 470-694 MHz frequentieband 

("sub-700 MHz") ("Flexibiliteitsoptie" geschrapt: zie amendement over de schrapping van 

artikel 4).  

Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 16 



 

PE578.762v02-00 14/20 AD\1094424NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Aangezien de doelstelling van dit 

besluit, namelijk te zorgen voor een 

gecoördineerde overgang wat betreft het 

spectrumgebruik van de 470-790 MHz-

frequentieband in de Unie overeenkomstig 

gemeenschappelijke doelstellingen, niet 

voldoende door de lidstaten worden 

verwezenlijkt en deze vanwege de omvang 

en de effecten ervan beter op het niveau 

van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 

verder dan wat nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

(16) Aangezien de doelstelling van dit 

besluit, namelijk te zorgen voor een 

gecoördineerde overgang wat betreft het 

spectrumgebruik van de 694-790 MHz-

frequentieband in de Unie overeenkomstig 

gemeenschappelijke doelstellingen, niet 

voldoende door de lidstaten worden 

verwezenlijkt en deze vanwege de omvang 

en de effecten ervan beter op het niveau 

van de Unie kan worden verwezenlijkt, kan 

de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat dit besluit niet 

verder dan wat nodig is om deze 

doelstellingen te verwezenlijken, 

Motivering 

De overgang wat betreft het spectrumgebruik in het voorstel mag alleen betrekking hebben op 

de 694-790 MHz-frequentieband ("700 MHz") en niet op de 470-694 MHz frequentieband 

("sub-700 MHz") ("Flexibiliteitsoptie" geschrapt: zie amendement over de schrapping van 

artikel 4).  

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Uiterlijk op 30 juni 2020 staan de 

lidstaten het gebruik van de 694-790 MHz-

frequentieband toe voor terrestrische 

systemen die in staat zijn tot levering van 

draadlozebreedbanddiensten voor 

elektronische communicatie, waarbij moet 

worden voldaan aan door de Commissie in 

overeenstemming met artikel 4 van 

Beschikking nr. 676/2002/EG vastgestelde 

geharmoniseerde technische voorwaarden. 

Indien nodig maken de lidstaten gebruik 

van het machtigingsproces of passen zij de 

relevante bestaande rechten op gebruik van 

(1) Uiterlijk op 31 december 2022 

staan de lidstaten het gebruik van de 694-

790 MHz-frequentieband toe voor 

terrestrische systemen die in staat zijn tot 

levering van draadlozebreedbanddiensten 

voor elektronische communicatie, waarbij 

moet worden voldaan aan door de 

Commissie in overeenstemming met artikel 

4 van Beschikking nr. 676/2002/EG 

vastgestelde geharmoniseerde technische 

voorwaarden. Indien nodig maken de 

lidstaten gebruik van het 

machtigingsproces of passen zij de 
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spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 

2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit 

gebruik kan plaatsvinden. 

relevante bestaande rechten op gebruik van 

spectrum aan overeenkomstig Richtlijn 

2002/20/EG, om ervoor te zorgen dat dit 

gebruik kan plaatsvinden. 

Motivering 

Een aantal lidstaten zijn reeds begonnen met het vrijmaken van de 700 MHz-band of hebben 

dit reeds gepland, terwijl andere lidstaten omroeplicenties hebben verleend in de 700 MHz-

band voor omroepdiensten na 2020. De verlenging van de termijn tot eind 2022, 

overeenkomstig de aanbevelingen van het advies van de Beleidsgroep Radiospectrum van 

2015 en het verslag-Lamy, is derhalve noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een aantal 

lidstaten genoeg tijd voor aanpassingen hebben. 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 30 juni 2022 staan de lidstaten 

toe dat rechten inzake het gebruik van 

spectrum voor elektronische-

communicatiediensten in de 694-790 MHz-

frequentieband worden overgedragen of 

verhuurd. 

Uiterlijk op 31 december 2024 staan de 

lidstaten toe dat rechten inzake het gebruik 

van spectrum voor elektronische-

communicatiediensten in de 694-790 MHz-

frequentieband worden overgedragen of 

verhuurd. 

Motivering 

De termijn wordt met twee jaar verlengd om te stroken met de verlenging van de termijn voor 

het vrijmaken van de 700 MHz-band (zie amendement op artikel 1, lid 1). 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met dat doel voeren de lidstaten een 

beoordeling en een raadpleging uit over 

de noodzaak voorwaarden vast te stellen 

in verband met de gebruiksrechten voor 

frequenties binnen de 694-790 MHz-

frequentieband. 

Schrappen 
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Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 4 Schrappen 

(1) De lidstaten zorgen voor de 

beschikbaarheid van de 470-694 MHz-

frequentieband of gedeelten van die band 

voor de terrestrische levering van 

audiovisuele mediadiensten aan het grote 

publiek, met inbegrip van gratis televisie, 

en voor gebruik door draadloze audio-

PMSE-apparatuur, waarbij wordt 

uitgegaan van nationale behoeften op het 

gebied van omroep. De lidstaten zorgen 

ervoor dat enig ander gebruik van de 470-

694 MHz-frequentieband op hun 

grondgebied niet leidt tot schadelijke 

interferentie met de terrestrische levering 

van audiovisuele mediadiensten in een 

aangrenzende lidstaat. 

 

(2) Indien de lidstaten toestemming 

geven voor het gebruik van spectrum in de 

470-694 MHz-frequentieband voor 

terrestrische systemen die in staat zijn om 

elektronische-communicatiediensten te 

leveren, met uitzondering van 

televisieomroepnetwerken, wordt dat 

gebruik beperkt tot downlink. Dergelijk 

gebruik laat de uit internationale 

overeenkomsten voortvloeiende 

verplichtingen en het recht van de Unie 

onverlet. 

 

Motivering 

De zogenaamde "flexibiliteit" zou uit het voorstel moeten worden geschrapt en de sub-700 

MHz-band zou ten minste tot eind 2030 voor digitale omroepdiensten behouden moeten 

blijven. 

Amendement   17 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 30 juni 2017 stellen de 

lidstaten hun nationale plan en tijdschema 

("nationaal stappenplan") met betrekking 

tot het voldoen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit 

besluit vast en maken zij deze bekend. 

Uiterlijk op 30 juni 2018 stellen de 

lidstaten hun nationale plan en tijdschema 

("nationaal stappenplan") met betrekking 

tot het voldoen aan hun verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 1 en 4 van dit 

besluit vast en maken zij deze bekend. 

 

 

Amendement   18 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten zorgen ervoor dat tijdig 

voldoende middelen beschikbaar zijn ter 

dekking van de migratiekosten en de 

kosten in verband met maatregelen om de 

interferentie met omroepdiensten te 

beperken. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten treffen in samenwerking met 

de Commissie alle noodzakelijke 

technische en regelgevende maatregelen 

om schadelijke interferentie van 

elektronische communicatiediensten in de 

694-790 MHz-frequentieband met 

omroep- en PMSE-diensten beneden 694 

MHz te voorkomen. 

Motivering 

Uit praktische ervaring na het vrijmaken van de 800 MHz-band blijkt dat omroepdiensten in 

aangrenzende banden last hadden van interferentie. Het is derhalve van essentieel belang 

maatregelen te treffen om schadelijke interferentie van elektronische communicatiediensten in 

de 694-790 MHz-frequentieband met omroep- en PMSE-diensten beneden 694 MHz te 
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voorkomen. 

Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – alinea -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 

minste tot 31 december 2030 de 470-694 

MHz-frequentieband beschikbaar blijft 

voor terrestrische omroepdiensten, met 

inbegrip van kosteloze televisie, en voor 

het gebruik door draadloze audio-PMSE-

apparatuur waarbij het beginsel van 

technologische neutraliteit in acht wordt 

genomen. Dergelijk gebruik gebeurt 

overeenkomstig het Unierecht en de 

verplichtingen uit hoofde van 

internationale overeenkomsten. 

Motivering 

Het is van essentieel belang dat de 470-694 MHz-frequentieband in de nabije toekomst en ten 

minste tot eind 2030 voor DTT beschikbaar blijft, aangezien het DTT-platform van belang 

blijft om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het nationaal en Europees audiovisueel 

beleid, zoals sociale samenhang, pluriformiteit van de media en culturele verscheidenheid. 

Dit wordt met name verwezenlijkt middels het model van vrij te ontvangen uitzendingen 

waarmee een duaal systeem wordt ondersteund waarin de publieke omroep bestaat naast 

commerciële tv-zenders. 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uiterlijk op 1 januari 2025 voert de 

Commissie in samenwerking met de 

lidstaten een beoordeling uit van de 

ontwikkelingen van het gebruik van de 

470-694 MHz-frequentieband, waarbij 

rekening wordt gehouden met de sociale, 

economische, culturele en technologische 

aspecten die van invloed zijn op de band 

op grond van de artikelen 1 en 4, en brengt 

zij hiervan verslag uit aan de Raad en het 

Uiterlijk op 31 december 2025 voert de 

Commissie in samenwerking met de 

lidstaten een beoordeling uit van de 

ontwikkelingen van het gebruik van de 

470-960 MHz-frequentieband, waarbij 

rekening wordt gehouden met de sociale, 

economische, culturele en technologische 

aspecten die van invloed zijn op de band 

op grond van artikel 1, en brengt zij 

hiervan verslag uit aan de Raad en het 
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Parlement. In het verslag wordt beoordeeld 

of het nodig is wijzigingen aan te brengen 

in het gebruik van de 470-694 MHz-

frequentieband, of een gedeelte daarvan, in 

de Unie. 

Parlement. In het verslag wordt beoordeeld 

of het nodig is wijzigingen aan te brengen 

in het gebruik van de 470-960 MHz-

frequentieband, of een gedeelte daarvan, in 

de Unie. Bij het overwegen van opties 

voor het gebruik van de 470-694 MHz-

frequentieband na 2030 moet ook terdege 

rekening worden gehouden met aspecten, 

zoals vereisten, technologische 

ontwikkelingen, consumentengedrag, het 

belang van het aanbieden van gratis 

televisie en diverse sociale, politieke, 

culturele en economische doelstellingen 

van algemeen belang. 

Motivering 

De tegen eind 2025 uit te voeren evaluatie moet niet alleen het spectrumgebruik in de sub-700 

MHZ-frequentieband omvatten, maar ook in de banden daarboven, tot 960 MHz. Hiermee 

kan de efficiëntie van het spectrumgebruik door zowel omroepen als mobiele exploitanten 

worden gemeten. Elk ander gebruik van de sub-700 MHz-band moet eerst zorgvuldig worden 

geëvalueerd en hierbij moeten diverse aspecten in aanmerking worden genomen. 
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