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BEKNOPTE MOTIVERING

Met de AMVS-richtlijn heeft de EU een krachtig signaal afgegeven dat bedoeld is als garantie 
voor het behoud van optimale concurrentievoorwaarden en rechtszekerheid  voor Europa's 
ICT-sector,  media-industrie en mediadiensten, en voor de instandhouding van culturele en 
taalkundige diversiteit..    De huidige herziening van het telecompakket moet worden gelezen 
en geamendeerd in dezelfde geest en met dezelfde beleidsintenties. Een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de behoeften van alle huidige en toekomstige gebruikers van 
elektronische netwerken, hun gerechtvaardige zakelijke belangen en het op het algemeen 
belang gerichte overheidsbeleid, alsmede op de rechten en belangen van de consument..

(16) Radiofrequenties zouden moeten worden beschouwd als een schaars openbaar bezit met 
een belangrijke publieke en marktwaarde dat van vitaal belang is bij het bereiken van een 
aantal doelen van algemeen belang in het overheidsbeleid.  Spectrum moet dus niet alleen 
efficiënt en doeltreffend worden beheerd, maar ook met aandacht voor openbaar belang vanuit 
economisch, sociaal en cultureel oogpunt. In dit verband dienen enige beperkingen te worden 
opgelegd aan het beginsel van dienstenneutraliteit en de gevolgen daarvan op de overdracht 
van individuele rechten om gebruik te maken van radiofrequenties. De rol die de lidstaten 
spelen bij besluiten in het kader van het overheidsbeleid, dient te worden geëerbiedigd.   

Niet onderschat mag worden hoe belangrijk het is aanbieders van elektronische 
communicatiediensten te beschermen tegen schadelijke interferentie.  Dit vereist enkele 
geringe wijzigingen in de tekst zodat de Europese spectrumverordening aansluiting vindt bij 
andere internationaal bindende besluiten en instrumenten, die niet mogen worden 
veronachtzaamd.  

Tenslotte wordt een voorstel gedaan om de onmisbare rol van de nationale 
regelgevingsautoriteit bij de bescherming en de bevordering van wettelijke inhoud  tegenover 
elektronische communicatienetwerken en -diensten te beklemtonen.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Door middel van Richtlijn 
2007/65/EG, de zogenaamde "richtlijn 
audiovisuele mediadiensten", werd een 
herziening doorgevoerd om optimale 
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voorwaarden te scheppen voor 
mededinging en rechtszekerheid voor 
informatietechnologieën en 
mediaondernemingen en -diensten in de 
EU en eerbiediging te waarborgen van 
culturele en taalkundige diversiteit. In dit 
verband vormt een onpartijdig en 
evenwichtig regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten een essentiële pijler voor de 
Europese audiovisuele sector als geheel.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Bij het nemen van besluiten op 
basis van deze richtlijn, dient de 
Commissie rekening te houden met de 
opvattingen van de nationale 
regelgevingsautoriteiten, de 
belanghebbenden in de bedrijfstak en de 
aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten, door een effectieve 
raadpleging ter waarborging van 
transparantie en evenredigheid.   De 
Commissie dient gedetailleerde 
raadplegingsdocumenten te verspreiden, 
waarin diverse wijzen van optreden 
worden voorgesteld en geïnteresseerde 
belanghebbenden dient een redelijke 
termijn voor beantwoording te worden 
toegekend.    Na bestudering van de 
antwoorden motiveert de Commissie het 
genomen besluit in een daaropvolgende 
verklaring, waarin een beschrijving is 
opgenomen van de wijze waarop rekening 
is gehouden met de inzichten van de 
respondenten. 

Motivering

Het is van essentieel belang dat rekening wordt gehouden met de inzichten van de nationale 
regelgevingsautoriteiten, belanghebbenden in het bedrijfsleven en de aanbieders van 
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audiovisuele mediadiensten bij besluiten op communautair niveau. Deze besluiten moeten 
transparent zijn en in verhouding staan tot de te bereiken resultaten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke
publieke en marktwaarde. Het is in het 
algemeen belang dat spectrum vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt zo doelmatig en doeltreffend 
mogelijk wordt beheerd en dat obstakels 
voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

(16) Radiofrequenties zijn eigendom van 
de lidstaten. Ze zouden moeten worden 
beschouwd als een schaars openbaar bezit 
met een belangrijke publieke en 
economische waarde dat van vitaal belang 
is bij het bereiken van bepaalde 
doelstellingen van algemeen belang in het 
overheidsbeleid. Spectrum dient zodoende 
met gepaste aandacht voor het algemeen 
belang vanuit economisch, sociaal-
cultureel en milieuvriendelijk oogpunt zo 
doelmatig en doeltreffend mogelijk 
beheerd te worden en obstakels voor een 
doelmatig gebruik ervan dienen geleidelijk 
uit de weg te worden geruimd.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Radiofrequenties zouden zodanig 
moeten worden beheerd dat schadellijke 
interferentie wordt vermeden. Om 
dergelijke interferentie te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat 
regelgevingsinterventie tot het hoognodige 
wordt beperkt zou het basisconcept van 
schadelijke interferentie dan ook naar 
behoren moeten worden gedefinieerd. 

(17) Radiofrequenties zouden zodanig 
moeten worden beheerd dat schadelijke 
interferentie wordt vermeden. Om 
dergelijke interferentie te voorkomen en 
ervoor te zorgen dat 
regelgevingsinterventie tot het hoognodige 
wordt beperkt zou het basisconcept van 
schadelijke interferentie dan ook naar 
behoren moeten worden gedefinieerd, 
waarbij rekening moet worden gehouden 
met bestaande internationale 
frequentieplannen.
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Motivering

Interferentieproblemen zijn één van de belangrijkste redenen voor nationale en internationale 
frequentieplannen. Aangezien frequenties de EU-grenzen overschrijden, moeten 
internationaal bindende overeenkomsten worden nageleefd.  

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij in een frequentieband willen 
toepassen (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologiën en diensten 
zouden slechts in uitzonderingsgevallen
administratief moeten worden vastgesteld, 
naar behoren moeten worden gemotiveerd 
en periodiek opnieuw moeten worden 
onderzocht.

(20) Flexibiliteit bij het beheer van 
spectrum en toegang tot spectrum zouden 
moeten worden uitgebreid door middel van 
technologie- en dienstenneutrale 
machtigingen om spectrumgebruikers zelf 
de beste technologieën en diensten te laten 
kiezen die zij willen toepassen in 
frequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatiediensten
zoals aangegeven in de nationale 
frequentietoewijzingstabellen en in het 
reglement voor radiocommunicatie van de 
Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU) (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden administratief moeten worden 
vastgesteld wanneer doelstellingen van 
algemeen belang in het geding zijn.

Motivering

Noodzakelijk om te zorgen voor juridische samenhang met de definitie van 
dienstenneutraliteit zoals voorgesteld in artikel 9 lid 4 alinea 1 van de Kaderrichtlijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
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worden beperkt en en alleen mogelijk 
mogen zijn wanneer schadelijke 
interferentie moet worden voorkomen, 
bijvoorbeeld door zendmaskers en limieten 
voor het zendvermogen op te leggen om te 
zorgen voor bescherming van de 
volksgezondheid door de blootstelling van 
het publiek aan elektromagnetische velden 
te beperken, of om te zorgen voor een 
eerlijk gezamenlijk gebruik van spectrum, 
met name wanneer het gebruik ervan alleen 
is onderworpen aan algemene 
machtigingen, of wanneer dit strikt 
noodzakelijk is om te voldoen aan een
uitzondering op het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

moeten zijn en alleen mogelijk mogen zijn 
wanneer schadelijke interferentie moet 
worden voorkomen, bijvoorbeeld door 
zendmaskers en limieten voor het 
zendvermogen op te leggen om te zorgen 
voor bescherming van de volksgezondheid 
door de blootstelling van het publiek aan 
elektromagnetische velden te beperken, of 
om te zorgen voor een eerlijk gezamenlijk 
gebruik van spectrum, met name wanneer 
het gebruik ervan alleen is onderworpen 
aan algemene machtigingen, of om in 
overeenstemming met de communautaire 
wetgeving te voldoen aan een doelstelling 
van algemeen belang.

Motivering

Zorgen voor coherentie met de tekst van de richtlijn die – omwille van de 
technologieneutraliteit – verwijst naar “beperkingen” en niet naar “uitzonderingen”. 
Beperkingen dienen niet uitsluitend van toepassing te zijn op het beginsel van 
dinestenneutraliteit maar dienen te voldoen aan de doelstellingen van algemeen belang.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
Uitzonderingen op het beginsel van 
dienstenneutraliteit die inhouden dat een 
specifieke dienst moet voldoen aan 
duidelijke doelstellingen van algemeen 
belang zoals de veiligheid van de mens, de 
noodzaak om sociale, regionale en 
territoriale samenhang te bevorderen of het 
vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van spectrum zouden alleen zijn toegestaan 
wanneer dit nodig en evenredig is. Deze 
doelstellingen zouden ook de bevordering 

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
Daarentegen kan spectrumgebruik ook 
nadrukkelijk toegewezen worden aan een 
specifieke dienst of via een specifieke 
technologie om te voldoen aan duidelijke 
doelstellingen van algemeen belang zoals 
de veiligheid van de mens, de noodzaak 
om sociale, regionale en territoriale 
samenhang te bevorderen of het vermijden 
van een ondoelmatig gebruik van spectrum 
zouden alleen zijn toegestaan wanneer dit 
nodig en evenredig is. Deze doelstellingen 
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van culturele en taalkundige diversiteit 
moeten omvatten en pluralisme van de 
media zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen, niet moeten leiden tot 
exclusief gebruik voor bepaalde diensten 
maar veeleer prioriteit moeten verlenen 
zodat andere diensten of technologieën 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan. Om de houder van de machtiging 
in staat te stellen zelf de meest doelmatige 
manier te kiezen om de inhoud van 
diensten via radiofrequenties aan te 
bieden, mogen machtigingen om gebruik 
te maken van radiofrequenties geen 
voorschriften bevatten wat betreft de 
inhoud.

zouden ook de bevordering van 
doelstellingen van het cultuur- en 
mediabeleid zoals culturele en taalkundige 
diversiteit moeten omvatten en pluralisme 
van de media zoals gedefinieerd in de 
nationale wetgeving in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht. 
Uitzonderingen zouden, behalve wanneer 
dit noodzakelijk is om de veiligheid van 
het menselijk leven te beschermen, niet 
moeten leiden tot exclusief gebruik voor 
bepaalde diensten maar veeleer prioriteit 
moeten verlenen zodat andere diensten of 
technologieën zoveel mogelijk in dezelfde 
band kunnen bestaan.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media in 
overeenstemming met hun nationale 
wetgeving.

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele toewijzingen van 
radiofrequenties om te zorgen voor het 
bevorderen van de doelstellingen van het
cultuur- en mediabeleid zoals culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving, internationaal 
overeengekomen radiofrequentieschema’s 
en de algemene beginselen van de 
communautaire wetgeving.

Motivering

Noodzakelijk om qua formulering te zorgen voor juridische samenhang met het in artikel 9, 
lid 4 van de Kaderrichtlijn voorgestelde amendement. Dit amendement is een aanvulling op 
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amendement 6 van de rapporteur.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Omdat de toewijzing van spectrum 
aan specifieke technologieën of diensten 
een uitzondering vormt wat betreft de 
beginselen van technologie- en 
dienstenneutraliteit en de regel dat 
aanbieders zelf de dienst die wordt 
verschaft of de technologie die wordt 
gebruikt kunnen kiezen, zou een voorstel 
voor een dergelijke toewijzing transparant 
moeten zijn en aan een openbare 
raadpleging moeten worden onderworpen. 

Schrappen

Motivering

Juridische samenhang met het voorstel tot wijziging van artikel 6.1.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Waar het nodig is om voor de 
tenuitvoerlegging van het communautaire 
elektronische communicatie- en 
radiospectrumbeleid harmonisatie-
maatregelen aan te nemen, welke verder 
reiken dan technische uitvoerings-
maatregelen, dient de Commissie aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
wetgevingsvoorstel in te dienen.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) De invoering van de eisen van 
diensten- en technologieneutraliteit bij het 
toewijzen zal samen met de mogelijkheid 
om rechten over te dragen tussen 
ondernemingen de vrijheid en middelen om 
elektronische communicatiediensten te 
verstrekken en audiovisuele mediadiensten 
aan het publiek aan te bieden vergroten en 
het zo makkelijker maken doelstellingen 
van algemeen belang te verwezenlijken.
Aan bepaalde doelstellingen van algemeen 
belang die zijn opgelegd aan omroepen 
voor het verlenen van audiovisuele 
diensten kan dan ook steeds makkelijker 
worden voldaan zonder dat individuele 
gebruiksrechten moeten worden verleend. 
Het gebruik van specifieke criteria om 
spectrum toe te wijzen aan omroepen zou 
alleen gerechtvaardigd zijn wanneer die
van fundamenteel belang zijn om te
voldoen aan bepaalde doelstellingen van 
algemeen belang die zijn vastgelegd in de 
nationale wetgeving. Procedures die 
verband houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang 
moeten onder alle omstandigheden 
transparant, objectief, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

(49) De invoering van de eisen van 
diensten- en technologieneutraliteit bij het 
toewijzen zal samen met de mogelijkheid 
om rechten over te dragen tussen 
ondernemingen de vrijheid en middelen om 
elektronische communicatiediensten te 
verstrekken en audiovisuele mediadiensten 
aan het publiek aan te bieden vergroten en 
het zo makkelijker maken doelstellingen 
van algemeen belang te verwezenlijken.
Bepaalde doelstellingen van algemeen 
belang die zijn opgelegd aan omroepen 
voor het verlenen van audiovisuele 
diensten kunnen het gebruik van 
specifieke criteria vereisen bij de 
toewijzing van spectrum, wanneer het van 
fundamenteel belang lijkt te zijn te voldoen 
aan specifieke doelstellingen van algemeen 
belang die zijn vastgelegd in de nationale 
wetgeving.  Procedures die verband 
houden met het nastreven van 
doelstellingen van algemeen belang 
moeten onder alle omstandigheden 
transparant, objectief, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

Motivering

Overweging 49 is niet consistent met overweging 23 of met artikel 5, lid 2, van de 
Machtigingsrichtijn. Erkend dient te worden dat rekening moet worden gehouden met 
doelstellingen van cultureel beleid en mediabeleid, die zijn vastgelegd in de nationale 
wetgeving  De oorspronkelijke formulering is ook restrictiever dan artikel 5, lid 2, van de 
Machtigingsrichtlijn voor wat betreft de toekenning van individuele rechten voor het gebruik 
van omroepdiensten.  
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Om te zorgen voor een gelijke 
behandeling mag geen enkele 
spectrumgebruiker worden vrijgesteld van 
de verplichting de gebruikelijke 
vergoedingen of kosten te betalen die zijn 
vastgesteld voor het gebruik van spectrum. 

(50) Elke volledige of gedeeltelijke 
vrijstelling van de verplichting de 
gebruikelijke vergoedingen of kosten te 
betalen voor het gebruik van spectrum
moet objectief en transparant zijn en 
gebaseerd op andere verplichtingen van 
algemeen belang in de nationale 
wetgeving. 

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden systemen te handhaven of in te voeren waarbij 
de verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen wordt vervangen door een 
verplichting te voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke 
systemen zijn gebruikelijk wanneer terrestriële zendfrequenties doelstellingen van 
mediapluralisme dienen. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met 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.

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met 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. Dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen mogen niet van 
invloed zijn op doelstellingen van cultuur-
en mediabeleid die door de lidstaten in 
overeenstemming met de richtlijn zijn 
vastgesteld.
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Motivering

De voorgestelde garantie is van vitaal belang in verband met de uitgebreide 
uitvoeringsbevoegdheden die aan de Europese Commissie zijn toegekend, in het bijzonder die 
in de artikelen 9 quater en 19, van de Kaderrichtlijn, artikel 6, van de Toegangsrichtlijn en 
artikel 6 bis, van de Machtigingsrichtlijn.  

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van spectrum en nummering 
alsmede op verwante gebieden als 
veiligheid van netwerken en diensten: de 
identificatie van transnationale markten: de 
uitvoering van de normen: de 
geharmoniseerde toepassing van de 
bepalingen van het regelgevingskader. Ook 
zouden bevoegdheden moeten worden 
verleend om uitvoeringsmaatregelen te 
nemen om de bijlagen I en II bij de 
Toegangsrichtlijn aan te passen aan de 
markt- en technologische ontwikkelingen 
en om uitvoeringsmaatregelen vast te 
stellen voor de harmonisering van de 
machtigingsvoorschriften, de procedures 
en voorwaarden voor machtigingen voor 
elektronische communicatienetwerken en 
–diensten. Aangezien deze maatregelen 
van algemene aard zijn en bedoeld zijn om 
deze richtlijnen aan te vullen door de 
toevoeging van nieuwe niet-essentiële 
elementen, moeten ze worden vastgesteld 
in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG. Wanneer om dwingende en 
urgente redenen de normale termijn voor 

(60) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen in 
verband met de kennisgeving 
overeenkomstig artikel 7 van de 
Kaderrichtlijn; de harmonisering op het 
gebied van nummering alsmede op 
verwante gebieden als veiligheid van 
netwerken en diensten: de identificatie van 
transnationale markten: de uitvoering van 
de normen: de geharmoniseerde toepassing 
van de bepalingen van het 
regelgevingskader. Aangezien deze 
maatregelen van algemene aard zijn en 
bedoeld zijn om deze richtlijnen aan te 
vullen door de toevoeging van nieuwe niet-
essentiële elementen, moeten ze worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG. Gezien het feit dat de 
toepassing van de regelgevingsprocedure 
met toetsing binnen de  gebruikelijke 
termijn in bepaalde uitzonderlijke 
gevallen de tijdige goedkeuring van 
uitvoeringsmaatregelen zou kunnen 
belemmeren, moeten het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie snel 
handelen omwille van de tijdige 
goedkeuring van deze maatregelen.
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deze procedure niet kan worden 
nageleefd, moet de Commissie in staat zijn 
de urgentieprocedure te gebruiken als 
bedoeld in artikel 5 bis, lid 6 van 
bovengenoemd besluit.

Motivering
Noodzakelijk om te zorgen voor juridische samenhang met de amendementen die zijn 
voorgesteld voor een nieuw artikel, i.e. artikel 8 bis van de Kaderrichtlijn en de 
amendementen voorgesteld krachtens artikel 6 bis van de Machtigingsrichtlijn. 
Harmonisatiemaatregelen die nieuwe en essentiële voorstellen toevoegen aan het 
regelgevingskader moeten behandeld worden krachtens een wetgevingsvoorstel. Slechts niet-
essentiële elementen mogen onderworpen worden aan een comitologieprocedure. Om 
dwingende en gerechtvaardigde redenen van urgentie dienen het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie snel te handelen omwille van de tijdige goedkeuring van de 
comitologiemaatregelen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Bij activiteiten die plaatsvinden in 
het kader van deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de werkzaamheden 
van regionale en internationale 
organisaties inzake het 
radiospectrumbeheer, zoals de
Internationale Telecommunicatie Unie 
(ITU) en de Europese Conferentie voor 
Post en Telecommunicatie (CEPT), om te 
zorgen voor een efficiënt beheer van en 
harmonisatie bij het gebruik van spectrum 
in Europa als geheel.  De lidstaten en de 
Commissie moeten bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn de 
inhoud erkennen van internationale 
overeenkomsten die door de lidstaten bij 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn 
werden gesloten als gevolg van de 
radioverordeningen van de ITU.  

Motivering

Europa is geen eiland. Het kan niet worden ontkend dat de ITU van groot belang is bij het 
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opstellen van internationaal bindende verordeningen voor het efficiënte gebruik van spectrum 
en orbit die uitgaat van een efficiënt, rationeel en zuinig gebruik.    Het bindende karakter van 
ITU-regels (voor lidstaten van de Unie en landen daarbuiten) en de compatibiliteit van de 
richtlijn daarmee, moet duidelijk worden vermeld. 

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale regelgeving. 

(s) "schadelijke interferentie": interferentie 
die het functioneren van een 
radionavigatiedienst of van andere 
veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die 
een overeenkomstig de van toepassing 
zijnde communautaire of nationale 
voorschriften werkende 
radiocommunicatiedienst op een andere 
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of 
herhaaldelijk onderbreekt in 
overeenstemming met de toepasselijke 
communautaire of nationale regelgeving. 
en met internationaal overeengekomen 
frequentieplannen.

Motivering

In verband met de ernst van de interferentieproblemen tussen radio en tweewegdiensten 
(ontvangst en transmissie) is het van groot belang dat digitale uitzendingen bescherming 
wordt geboden tegen schadelijke interferentie, in aansluiting op de internationaal 
overeengekomen frequentieplannen, en met name het ITU-Genève-plan (GE-06).    De 
definitie van schadelijke interferentie moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt waar 
zij voornemens zijn beperkingen vast te 
stellen in overeenstemming met artikel 9, 
lid 3, en 9, lid 4, de belanghebbende 
partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

Behalve in gevallen die vallen onder de 
artikelen 7, lid 10, 20, of 21, en tenzij 
anders bepaald in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 9 quater, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat wanneer de 
nationale regelgevende instanties 
voornemens zijn maatregelen te nemen in 
overeenstemming met deze richtlijn of de 
specifieke richtlijnen die een belangrijke 
impact hebben op de relevante markt, de 
belanghebbende partijen de mogelijkheid 
wordt geboden binnen een redelijke 
periode opmerkingen in te dienen over de 
ontwerp-maatregel.

Motivering
Er wordt voorgesteld dat zowel de economische als de publieke waarde van het spectrum op 
gebalanceerde wijze in overweging wordt genomen om deze op efficiënte wijze te beheren. 
Het toewijzen van een deel van het spectrum om doelstellingen van algemeen belang te 
behalen vormt zodoende geen beperking of uitzondering op het voorgestelde beginsel van 
dienstenneutraliteit maar vormt een aanvulling hierop. Het is zodoende niet gerechtvaardigd 
om extra raadplegingsprocedures op te leggen.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het opleggen, wijzigen of intrekken van 
een verplichting voor een exploitant in 
toepassing van artikel 16 juncto de 
artikelen 5 en 9 tot 13 van Richtlijn 
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn), en artikel 
17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn),

(c) het opleggen, wijzigen of intrekken van 
een verplichting voor een exploitant in 
toepassing van artikel 16 juncto de leden 
1bis, 2, 3 en 4 van artikel 5 en de artikelen
9 tot 13 van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn), en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), 
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Motivering
De maatregelen in lid 5, sub 1 ter van Richtlijn 2002/19 (Toegangsrichtlijn) hebben als doel 
het handhaven van pluralisme van de media en de culturele diversiteit op het gebied van 
digitale televisie en behoren zodoende duidelijk tot de bevoegdheden van de lidstaten.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) toepassing van het beginsel dat 
eindgebruikers toegang zouden moeten 
hebben tot alle legitieme inhoud en deze 
zouden moeten kunnen verspreiden en 
alle legitieme toepassingen en/of diensten 
van hun keuze zouden moeten kunnen 
gebruiken.’

(g) toepassing van het beginsel dat 
eindgebruikers toegang zouden moeten 
hebben tot alle legitieme inhoud en alle 
legitieme toepassingen en/of diensten van 
hun keuze zouden moeten kunnen 
gebruiken.’

Motivering

Het vermelden van verspreiding is verwarrend omdat het kan worden uitgelegd alsof de 
bepaling in de richtlijn een nieuw recht schept voor de gebruiker om wettelijke inhoud in het 
openbaar te verspreiden, terwijl dit een recht is dat volgens de wet op het intellectueel 
eigendom uitsluitend toevalt aan de eigenaar of een derde die daartoe door hem is 
gemachtigd. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 - letter e
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 - letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) zorgen voor samenwerking van 
ondernemingen die netwerken en diensten 
aanbieden voor elektronische 
communicatie ter bescherming en 
bevordering van wettelijke inhoud 
tegenover elektronische 
communicatienetwerken en - diensten.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het volgende artikel 8 bis wordt 
ingevoegd:

  “Artikel 8 bis
Coördinatie van radiospectrumbeleid in 

de Gemeenschap
1. De lidstaten werken met elkaar en met 
de Commissie aan de strategische 
planning en uiteindelijke harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in 
de Gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat 
het spectrumbeleid wordt gevoerd op een 
wijze die coherent is met ander nationaal 
of EU-beleid, zoals het mediabeleid. 
2. De lidstaten zorgen voor de coördinatie 
van de beleidsaanpak en, indien van 
toepassing, voor geharmoniseerde 
voorwaarden met betrekking tot de 
beschikbaarheid en het doelmatige 
gebruik van het spectrum, nodig met het 
oog op de totstandbrenging en werking 
van de interne markt en in 
overeenstemming met economische, 
politieke, culturele, gezondheids- en 
sociale overwegingen die verband houden 
met het gebruik van radiospectrum.
3. De lidstaten zorgen voor de 
gecoördineerde en tijdige verstrekking 
van informatie over de toewijzing, de 
beschikbaarheid en het gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap.
4. De lidstaten zorgen voor de 
doeltreffende coördinatie van 
Gemeenschapsbelangen in internationale 
organisaties waar het gebruik van 
radiospectrum het beleid van de 
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Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een Comité voor 
Radiospectrumbeleid (het “CRSB”) 
ingesteld om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de in de leden 1 t/m 4 
beschreven doelstellingen. Het CRSB 
verstrekt adviezen aan het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie over 
vraagstukken die verband houden met het 
radiospectrumbeleid. Het CRSB bestaat 
uit één hoge vertegenwoordiger van elke 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor het 
radiospectrumbeleid en/of de 
mediaregelgeving in elke lidstaat. De 
Commissie is een lid zonder stemrecht.
6. Het CRSB keurt op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie of op eigen initiatief met 
gekwalificeerde meerderheid adviezen 
goed. Elke lidstaat heeft één stem en de 
Commissie neemt niet aan de stemming 
deel.
7. De Commissie formuleert om de drie 
jaar gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen en vaardigt niet-
bindende richtsnoeren uit voor de 
ontwikkeling van het spectrumbeleid van 
de Gemeenschap, waarbij zij ten volle 
rekening houdt met het advies van het 
CRSB. 
8. De Commissie kan wetgevende 
maatregelen voorstellen om de in lid 7 
bedoelde doelstellingen te verwezenlijken, 
waarbij zij ten volle rekening houdt met 
het advies van het CRSB.
9. Wanneer dit nodig is voor de 
doeltreffende coördinatie van 
Gemeenschapsbelangen in internationale 
organisaties, kan de Commissie met de 
instemming van het CRSB aan het 
Europees Parlement en de Raad een 
onderhandelingsmandaat voorstellen.
10. Het CRSB overlegt jaarlijks een 
activiteitenverslag aan het Europees 
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Parlement en de Raad.”

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

1. Gezien het feit dat radiofrequenties een 
publiek goed vormen met een belangrijke 
sociale,culturele en economische waarde, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

Motivering

Het lijdt geen twijfel dat radiospectrum een schaars bezit vormt. Zowel de economische als de 
publieke waarde ervan moeten dienovereenkomstig en op evenwichtige wijze worden bezien 
om dit bezit efficiënt te beheren.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9 
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4.

d) de verwezenlijking van een doelstelling 
van algemeen belang na te streven in 
overeenstemming met lid 4.

Motivering
Noodzakelijk om een vocabulaire te verkrijgen dat coherent is met de voorgestelde 
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amendementen op artikel 9, lid 4 van de Kaderrichtlijn.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien 
voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatiediensten 
zoals aangegeven in hun nationale 
frequentietoewijzingstabellen en in het 
reglement van de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU). De 
lidstaten kunnen echter proportionele en 
niet-discriminerende maatregelen voorzien 
voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
dienst in een specifieke band moet worden 
aangeboden worden met redenen omkleed 
om te zorgen voor de verwezenlijking van 
een doelstelling van algemeen belang in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het bevorderen van 
sociale, regionale of territoriale 

Beperkingen die ertoe strekken dat een 
elektronische-communicatiedienst in een 
specifieke band moet worden aangeboden 
worden met redenen omkleed om te zorgen 
voor de verwezenlijking van een 
doelstelling van algemeen belang in de 
nationale wetgeving in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht, zoals 
veiligheid van het menselijk leven, het 
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samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

bevorderen van sociale, regionale of 
territoriale samenhang, het vermijden van 
een ondoelmatig gebruik van 
radiofrequenties of doelstellingen van 
cultuur- of mediabeleid, zoals culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media te bevorderen, zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – derde alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beperking die het verschaffen van 
andere diensten in een specifieke band 
verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen.

Een maatregel die het verschaffen van 
andere elektronische-
communicatiediensten in een specifieke 
band verbiedt kan alleen worden opgelegd 
wanneer dit gerechtvaardigd wordt door de 
noodzaak de veiligheid van het menselijk 
leven te beschermen of om schadelijke 
interferentie te voorkomen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten moeten de noodzaak van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde beperkingen
regelmatig herzien.

5. De lidstaten moeten de noodzaak van de
in de leden 3 en 4 bedoelde doelstellingen 
van algemeen belang regelmatig herzien.

Amendement 28
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  5 bis. Lidstaten dienen de bevoegdheid te 
hebben tot het vaststellen van de 
werkingssfeer, aard en duur van 
maatregelen ter bevordering van de 
doelstellingen van het culturele- en 
mediabeleid, zoals culturele en 
taalkundige diversiteit en 
mediapluralisme, in hun eigen nationale 
wetgeving.

Motivering
Guardans, amendement 16: de term “beperkingen” is gewijzigd in “maatregelen” om 
terminologische samenhang te waarborgen met de voorgestelde amendementen in artikel 9 lid 
4 van de Kaderrichtlijn. 

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 vermelde houder 
van rechten een aanbieder is van inhoud 
voor radio- en televisieomroepdiensten en 
het recht om radiofrequenties te mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, kan een verzoek om een 
herevaluatie alleen worden gedaan ten 
aanzien van het deel van de
radiofrequenties dat nodig is om een 
dergelijke doelstelling te verwezenlijken. 
Het deel van de radiofrequenties dat 
onnodig is geworden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling als 
gevolg van de toepassing van artikel 9, de 
leden 3 en 4, wordt onderworpen aan een 
nieuwe toewijzingsprocedure in 

2. Wanneer de in lid 1 vermelde houder 
van rechten een aanbieder is van inhoud 
voor radio- en televisieomroepdiensten, en 
het recht om radiofrequenties te gebruiken 
is verleend om te voldoen aan een 
specifieke doelstelling van algemeen 
belang, waaronder de verlening van radio-
of andere omroepdiensten, blijft het recht 
om gebruik te maken van het deel van de 
radiofrequenties dat nodig is om een 
dergelijke doelstelling te verwezenlijken 
ongewijzigd totdat dit recht vervalt. Het 
deel van de radiofrequenties dat onnodig
zou kunnen worden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling wordt 
onderworpen aan een nieuwe 
toewijzingsprocedure in overeenstemming 
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overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

met artikel 9, de leden 3 en 4 van deze 
richtlijn en artikel 7, lid 2 van Richtlijn 
2002/20/EG (de Machtigingsrichtlijn).

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 1 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater zonder 
voorafgaande toestemming van de 
nationale regelgevende instantie.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen individuele rechten op het 
gebruik van radiofrequenties kunnen 
overdragen of verhuren in de banden 
waarin dit is voorzien in de 
uitvoeringsmaatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig lid 9 quater, mits deze 
overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures, en niet leidt tot wijzigingen in 
de diensten die worden verleend via de 
desbetreffende radiofrequentieband.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen 
om:

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt en onverminderd artikel 
8 bis, kan de Commissie om de beginselen 
van dit artikel te bereiken, passende 
technische uitvoeringsmaatregelen nemen 
om:
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Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) het harmoniseren van de regels 
betreffende de beschikbaarheid en het 
efficiënte gebruik van radiofrequenties 
overeenkomstig artikel 9;

Motivering

Er dient te worden toegezien op wettelijke consistentie met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie 
van diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van deze Richtlijn. Tevens dient te worden 
toegezien op de consistentie met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), met 
name ten aanzien van de werkingssfeer van het artikel betreffende technische 
uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuw (quinquies), welk 
artikel correspondeert met artikel 1 lid 4 van de Spectrumbeschikking). 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter –a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (-a bis) het waarborgen van de 
gecoördineerde en tijdige 
informatievoorziening betreffende de 
toewijzing, de beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties;

Motivering

Voor wat betreft consistentie en samenhang is het van belang dat alle 
harmoniseringsmaatregelen op het gebied van spectrumbeheer worden gebundeld, en niet 
worden uitgevoerd via twee verschillende wettelijke kaders (Kaderrichtlijn en 
Radiospectrumbeschikking).
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd;

(a) de identificatie van de banden 
waarvoor gebruiksrechten tussen 
ondernemingen onderling kunnen worden 
overgedragen of verhuurd, met 
uitzondering van de radiofrequenties die
door de lidstaten  voor gebruik door
omroepdiensten zijn bedoeld;

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een uitzondering te maken op het 
beginsel van diensten- of 
technologieneutraliteit en om de 
draagwijdte en aard van eventuele andere 
uitzonderingen op het beginsel van 
diensten of technologieneutraliteit dan die 
welke erop gericht zijn te zorgen voor het 
bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4.

Schrappen

Motivering

Er dient te worden toegezien op wettelijke consistentie met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie 
van diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van deze Richtlijn. Tevens dient te worden 
toegezien op de consistentie met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), met 
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name ten aanzien van de werkingssfeer van het artikel betreffende technische 
uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuw (quinquies), welk 
artikel correspondeert met artikel 1 lid 4 van de Spectrumbeschikking). 

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitvoeringsmaatregelen laten 
onverlet de maatregelen die 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving op communautair of nationaal 
niveau worden genomen ter bevordering 
van de doelstellingen van algemeen 
belang, met name die met betrekking tot 
het audiovisuele beleid en de regulering 
van inhoud. 

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 22, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. Bij de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van
dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door de Autoriteit in 
overeenstemming met artikel 10 
Verordening […/EG].

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van de letters (a) tot en met (c) 
van dit lid kan de Commissie worden 
bijgestaan door het RSBC.
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Motivering

Er dient te worden toegezien op wettelijke consistentie met artikel 8 bis (nieuw) en de definitie 
van diensten- en technologieneutraliteit in artikel 9 van deze Richtlijn. Tevens dient te worden 
toegezien op de consistentie met de Radiospectrumbeschikking (676/2002/Commissie), met 
name ten aanzien van de werkingssfeer van het artikel betreffende technische 
uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuw (quinquies), welk 
artikel correspondeert met artikel 1 lid 4 van de Spectrumbeschikking). 

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater bis

De relatie tussen deze richtlijn en 
internationale overeenkomsten en 

organisaties

1. De Commissie volgt de ontwikkelingen 
ten aanzien van het radiospectrum in 
derde landen en in het kader van 
internationale organisaties, zoals de ITU,  
die gevolgen kunnen hebben voor de 
uitvoering van deze beschikking.

2. De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van problemen die, de jure of de 
facto, worden veroorzaakt door 
internationale overeenkomsten of 
overeenkomsten met derde landen of 
internationale organisaties, zoals de ITU, 
voor wat betreft de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn.

3. De Commissie brengt regelmatig 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de toepassing 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. Waar 
nodig worden afspraken gemaakt omtrent 
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gemeenschappelijke standpunten die de 
communautaire coördinatie tussen de 
lidstaten moeten verzekeren.

4. De ingevolge dit artikel getroffen 
maatregelen laten de rechten en plichten 
van de Gemeenschap en de lidstaten uit 
hoofde van internationale 
overeenkomsten onverlet.

Motivering
Europa is geen eiland. Het bindende karakter van ITU-regels (voor lidstaten van de Unie en 
landen daarbuiten) en de compatibiliteit van de richtlijn daarmee, moet duidelijk worden 
vermeld.  Teneinde een efficiënt spectrumgebruik te waarborgen is het van vitaal belang dat 
de exploitanten voldoen aan en kunnen rekenen op de aanvraag- en coördinatieprocedures in 
het kader van de internationaal bindende voorschriften en procedures van de ITU, om te 
garanderen dat een netwerk of een systeem met succes kan worden gecoördineerd en in 
gebruik kan worden gesteld.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 - letter b 
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 10 – lid 4 – tweede alinea 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 22, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.’

De maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 22, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Motivering

De urgentieprocedure is niet van toepassing voor de invoering van dit soort maatregelen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 - letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze procedures gelden niet voor lid 1 ter 
van dit artikel.

Motivering

De maatregelen van lid 5, sub 1 ter van Richtlijn 2002/19 (Toegangsrichtlijn) zien op de 
instandhouding van mediapluralisme en culturele diversiteit op het gebied van digitale 
televisie, en vallen derhalve duidelijk binnen de competentie van de lidstaten.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten onderwerpen het gebruik 
van radiofrequenties niet aan het verlenen 
van individuele gebruiksrechten, maar 
nemen de voorwaarden voor het gebruik 
van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging, tenzij het is 
gerechtvaardigd individuele rechten te 
verlenen om:

1. De lidstaten dienen toe te zien op de
bevordering van het gebruik van 
radiofrequenties krachtens de algemene 
machtiging. Lidstaten kunnen individuele 
rechten verlenen teneinde:

Motivering

Hoewel algemene machtigingen op de lange termijn een waardevolle oplossing zouden 
kunnen zijn naarmate de technologie ter voorkoming van interferentieproblemen zich verder 
ontwikkelt, dient de verlening van individuele licenties de gangbare procedure te blijven voor 
de toewijzing van spectrum.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een ernstig risico op schadelijke 
interferentie te vermijden;

(a) het risico op schadelijke interferentie te 
vermijden;

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico"

Amendement 43
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparent, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeensteming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties voor aanbieders van 
diensten inzake inhoud voor radio- en 
televisiediensten van fundamenteel belang 
is om te kunnen voldoen aan een 
specifieke verplichting die door de 
lidstaten van te voren is gedefinieerd als 
noodzakelijk met het oog op het algemeen 
belang overeenkomstig de communautaire 

Onverminderd de door de lidstaten 
aangenomen specifieke criteria en 
procedures voor het verlenen van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties aan 
aanbieders van inhoud voor radio- en 
televisieomroepen welke noodzakelijk zijn 
om de doelstellingen van algemeen belang 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na 
te streven worden dergelijke rechten 
verleend door middel van procedures die 
objectief, transparent, niet-discriminerend 
en evenredig zijn, en in het geval van 
frequenties, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 9 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
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wetgeving.

Motivering

Dit voorstel sluit aan bij de richtlijn die momenteel van kracht is, en waarvan is gebleken dat 
deze functioneel en efficiënt is. 

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk individueel recht om 
radiofrequenties te mogen gebruiken dat 
wordt verleend voor een periode van 10 
jaar of meer dat niet kan worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen overeenkomstig artikel 9 
ter Kaderrichtlijn moet elke vijf jaar en 
voor de eerste maal vijf jaar nadat het recht 
is verleend, worden onderworpen aan een 
herziening in het licht van de in lid 1 
vermelde criteria. Wanneer de criteria om 
individuele rechten te verlenen niet langer 
van toepassing zijn, worden de individuele 
gebruiksrechten veranderd in een algemene 
machtiging voor het gebruik van 
frequenties, mits dit wordt aangemeld niet 
meer dan vijf jaar vanaf de datum waarop 
de herziening is afgesloten, of het recht kan 
vrij worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen. 

5. Elk individueel recht om 
radiofrequenties te mogen gebruiken dat 
wordt verleend voor een periode van 10 
jaar of meer dat niet kan worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen overeenkomstig artikel 9 
ter Kaderrichtlijn moet elke tien jaar en 
voor de eerste maal tien jaar nadat het 
recht is verleend, worden onderworpen aan 
een herziening in het licht van de in lid 1 
vermelde criteria. Wanneer de criteria om 
individuele rechten te verlenen niet langer 
van toepassing zijn, worden de individuele 
gebruiksrechten veranderd in een algemene 
machtiging voor het gebruik van 
frequenties, mits dit wordt aangemeld niet 
meer dan tien jaar vanaf de datum waarop 
de herziening is afgesloten, of het recht kan 
vrij worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen. Bij het nemen van 
een dergelijk besluit moet naar behoren 
rekening worden gehouden met een 
passende periode voor de amortisering 
van de investering.

Motivering

Voor veel nieuwe programma's en diensten moet een termijn van meer dan tien, maar in elk 
geval meer dan vijf jaar worden gerekend voor amortisatie.   Het is niet ongewoon dat in de 
eerste paar jaren van exploitatie aanzienlijke verliezen worden geleden. Het zou overdreven 
zijn om een strenge eis in te voeren dat nationale regelgevingsautoriteiten om de vijf jaar een 
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officiële controle op alle radiospectrumvergunningen zouden moeten uitvoeren. 

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en
onverminderd artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn, kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen goedkeuren:

1. Onverminderd artikel 5, leden 1 en 2 
van deze richtlijn, en artikelen 8 en 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), 
kan de Commissie uitvoeringsmaatregelen 
goedkeuren:

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om frequentiebanden te identificeren 
waarvan het gebruik moet worden 
onderworpen aan algemene machtigingen 
of individuele gebruiksrechten voor 
radiofrequenties;

(a) om frequentiebanden te identificeren 
waarvan het gebruik moet worden 
onderworpen aan algemene machtigingen;

Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties of nummers te 
harmoniseren;

Schrappen

Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) om de in de bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
nummers te harmoniseren;

Schrappen

Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) om te voorzien in de wijziging of 
intrekking van machtigingen of 
gebruiksrechten en de procedures met 
betrekking tot punt d);

Schrappen
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Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 
individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties of nummers zullen 
worden verleend door de nationale 
regelgevende instanties, eventueel in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 6 ter.

Schrappen

Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder de punten a) tot en met d) en f),
opgesomde maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 14, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

De in de eerste alinea opgesomde 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14 bis, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. 
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Motivering
Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) dienen op kritische wijze 
te worden ingevoerd overeenkomstig de regelgevingsprocedure. De urgentieprocedure is niet 
van toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen. 

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter - lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te 
selecteren waaraan individuele rechten 
voor gebruik van radiofrequenties of 
nummers kunnen worden verleend, 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening [..].

Schrappen

In dergelijke gevallen worden de termijn 
waarbinnen de Autoriteit de selectie moet 
afronden, de procedure, voorschriften en 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
selectie en details van eventuele 
vergoedingen die moeten worden 
gevraagd aan houders voor het gebruik 
van radiofrequenties en/of rechten nader 
omschreven in de maatregel om te zorgen 
voor een optimaal gebruik van het 
spectrum of de bronnen voor nummering. 
De selectieprocedure is open, transparant, 
niet-discriminerend en objectief.

Motivering

De voor de gehele EU geldende selectieprocedures voor de verlening van rechten dienen te 
zijn gebaseerd op specifieke wetsvoorstellen, en niet op comitologie.

Amendement 53



PE404.775v02-00 36/38 AD\727274NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers. De 
maatregel vermeldt de periode 
waarbinnen dergelijke gebruiksrechten 
kunnen worden verleend door de 
nationale regelgevende instanties. De 
Commissie handelt volgens de procedure 
van artikel 14 bis, lid 2.

Schrappen

Motivering

De voor de gehele EU geldende selectieprocedures voor de verlening van rechten dienen te 
zijn gebaseerd op specifieke wetsvoorstellen, en niet op comitologie.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 11
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 14 bis – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, de leden 1, 2, 4 en 6 en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

Schrappen

Amendement 55
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Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 15 
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een nieuwe bijlage II, waarvan de 
tekst is opgenomen in de bijlage bij deze 
richtlijn, wordt toegevoegd.

Schrappen

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2002/20/EG
Punt 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de methode om de vergoedingen te 
bepalen voor het gebruik van 
radiofrequenties; 

(d) de methode om de vergoedingen te 
bepalen voor het gebruik van 
radiofrequenties, zonder dat  afbreuk 
wordt gedaan aan systemen die zijn 
vastgesteld door lidstaten die de 
verplichting om gebruiksvergoedingen te 
betalen hebben vervangen door een 
verplichting te voldoen aan specifieke 
doelstellingen van algemeen belang;    

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden systemen te handhaven of in te voeren waarbij 
de verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen wordt vervangen door een 
verplichting te voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke 
systemen zijn gebruikelijk wanneer terrestriële radiofrequenties doelstellingen van 
mediapluralisme dienen. 
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