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Amendement 24
Ignasi Guardans Cambó

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 zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en economische waarde, dat 
tevens van essentieel belang is voor het 
behalen van een aantal van algemeen 
belang zijnde doelstellingen van 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.

Or. en

Motivering

Spectrum is daadwerkelijk een openbaar bezit en kan niet beschouwd worden als het 
privébezit van één enkel persoon. De efficiëntie ervan mag en kan echter niet gereduceerd 
worden tot eenvoudige marktcriteria. Dienovereenkomstig dient zowel de economische als de 
publieke waarde van spectrum op gebalanceerde wijze in beschouwing te worden genomen 
om het op efficiënte wijze te beheren.

Amendement 25
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 

(16) Radiofrequenties zijn eigendom van 
de lidstaten. Ze zouden moeten worden 
beschouwd als een schaars openbaar bezit 
met een belangrijke publieke en 
economische waarde. Het is in het 
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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.

algemeen belang dat spectrum vanuit
sociaal, cultureel, economisch en 
milieuvriendelijk oogpunt zo doelmatig en 
doeltreffend mogelijk wordt beheerd en dat 
obstakels voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg worden geruimd.

Or. en

Motivering

Radiospectrum is zonder twijfel een schaars openbaar bezit. De oorspronkelijke 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het radiospectrum dient te worden verduidelijkt.

Amendement 26
Helga Trüpel

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.

Or. en



AM\722479NL.doc 5/72 PE405.980v01-00

NL

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 27
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 diensten-neutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden administratief moeten worden 
vastgesteld wanneer doelstellingen van 
algemeen belang in het geding zijn.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om te zorgen voor juridische samenhang met de definitie van 
dienstenneutraliteit.
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Amendement 28
Ignasi Guardans Cambó

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 in een frequentieband willen 
toepassen (hierna de “beginselen van 
technologie en dienstenneutraliteit” 
genoemd). Technologieën en diensten 
zouden slechts in uitzonderingsgevallen en 
wanneer doelstellingen van algemeen 
belang in het geding zijn administratief 
moeten worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 29
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
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, 

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
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 
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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.

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.

Or. en

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 30
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
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.

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
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.

Or. en
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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 31
Ignasi Guardans Cambó

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Uitzonderingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden moeten 
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.

(21) Beperkingen op het beginsel van 
technologieneutraliteit zouden gepast 
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 wanneer dit 
strikt noodzakelijk is om te voldoen aan 
een uitzondering op het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor coherentie met de tekst van de richtlijn die – omwille van de 
technologieneutraliteit – verwijst naar “beperkingen” en niet naar “uitzonderingen”.
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Amendement 32
Helga Trüpel

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is een aanvulling op amendement nr. 5 van de rapporteur. Individuele 
rechten worden toegekend aan omroepen die in ruil daarvoor de verplichtingen inzake de
regulering van de inhoud in acht moeten nemen. Zodoende moet het mogelijk zijn om, met 
betrekking tot de bevoegdheid van de lidstaten om culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen, individuele machtingen te koppelen aan de regulering 
van de inhoud.

Amendement 33
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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 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 

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband
met eerder verworven rechten. Het gebruik 
van het spectrum kan overigens 
uitdrukkelijk worden toegewezen aan de 
levering van een specifieke dienst of 
specifieke technologie, die 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, indien dergelijke 
maatregelen nodig en evenredig zijn. Deze 
doelstellingen omvatten de bevordering
van doelstellingen inzake cultureel en 
mediabeleid, zoals culturele en taalkundige 
diversiteit, 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 
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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.

zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan.

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig overweging 5 van de Kaderrichtlijn mag de scheiding tussen de regelgeving 
inzake transmissie en die inzake inhoud er niet toe leiden dat er geen rekening wordt 
gehouden met de bestaande verbanden tussen beide, in het bijzonder met het oog op het 
waarborgen van het pluralisme van de media, de culturele diversiteit en bescherming van de 
consument. De lidstaten dienen dan ook de mogelijkheid te behouden om de toekenning van 
individuele rechten voor het gebruik van de frequenties te koppelen aan de levering van een 
bepaalde inhoud.

Amendement 34
Ignasi Guardans Cambó

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 
van culturele en taalkundige diversiteit 

(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 
zouden ook de bevordering van 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een aanvulling op mijn eigen amendement, te weten amendement 5. 
Individuele rechten worden toegekend aan omroepen die in ruil daarvoor de verplichtingen 
omtrent de regulering van de inhoud in acht moeten nemen. Zodoende moet het mogelijk zijn 
om, met betrekking tot de bevoegdheid van de lidstaten om culturele en taalkundige diversiteit 
en pluralisme van de media te bevorderen, individuele machtingen te koppelen aan de
regulering van de inhoud. 

Amendement 35
Marielle De Sarnez

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 

(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 
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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 
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.

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 dienen de bevordering van 
culturele en taalkundige diversiteit te
omvatten, evenals het pluralisme van de 
media, zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. In dit kader kan het 
individuele gebruiksrecht van de houder 
van een machtiging dan ook worden 
gekoppeld aan bepaalde verbintenissen 
met betrekking tot het aanbieden van de 
inhoud van specifieke diensten. 
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.

Or. fr

Amendement 36
Katerina Batzeli

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. 

(22) Spectrumgebruikers zouden vrij 
moeten kunnen bepalen welke diensten zij 
via spectrum willen aanbieden afhankelijk 
van de overgangsmaatregelen in verband 
met eerder verworven rechten. 
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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 
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.

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 
van culturele en taalkundige diversiteit 
moeten omvatten en pluralisme van de 
media zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. 

Or. en

Motivering

Overweging 5 van de Kaderrichtlijn erkent ten volle dat bij de scheiding tussen de regulering 
van het uitzenden en de regulering van de inhoud de tussen deze twee bestaande verbanden in 
overweging dienen te worden genomen. Zodoende moet het voor de lidstaten mogelijk blijven 
om het toekennen van individuele gebruiksrechten te koppelen aan toezeggingen inzake de 
verstrekking van bepaalde inhoudsdiensten.
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Amendement 37
Helga Trüpel

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.

Or. en

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 
amendement 6 van de rapporteur.

Amendement 38
Helga Trüpel

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 

Schrappen
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moeten zijn en aan een openbare 
raadpleging moeten worden onderworpen. 

Or. en

Motivering

Juridische samenhang met het voorstel tot wijziging van artikel 6.1.

Amendement 39
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Or. en

Motivering

Juridische samenhang voor de beginselen van technologie- en dienstenneutraliteit.
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Amendement 40
Ignasi Guardans Cambó

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, zal de Commissie aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
wetsvoorstel indienen.

Or. en

Motivering

Harmonisatiemaatregelen die voorzien in het toevoegen van nieuwe essentiële bepalingen 
aan het regelgevingskader dienen middels een wetsvoorstel te worden behandeld. Slechts de 
rechtstreekse toepassing van de regels zoals vastgelegd in het kader of de toevoeging van 
niet-essentiële elementen dienen onderworpen te worden aan comitologieprocedures.

Amendement 41
Helga Trüpel

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, zal de Commissie aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
wetsvoorstel indienen.
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Or. en

Motivering

(Trautmann, amendement 6 – motivering deels gewijzigd) Amendement om te zorgen voor 
juridische samenhang met Besluit 1999/468/EG, overweging 7 bis en artikel 1 lid 2: 
maatregelen die nieuwe essentiële voorstellen toevoegen aan het regelgevingskader moeten 
krachtens een wetsvoorstel worden behandeld. Slechts niet-essentiële elementen mogen 
worden onderworpen aan de comitologieprocedure. Spectrumharmonisatie wordt niet 
beschouwd als een niet-essentieel element van deze richtlijn.

Amendement 42
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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, zal de Commissie aan het 
Europees Parlement en aan de Raad een 
wetsvoorstel indienen.

Or. en

Motivering

Amendement om te zorgen voor juridische samenhang met Besluit 1999/468/EG, overweging 
7 bis en artikel 1 lid 2: maatregelen die nieuwe essentiële voorstellen toevoegen aan het 
regelgevingskader moeten krachtens een wetsvoorstel worden behandeld. Slechts niet-
essentiële elementen mogen worden onderworpen aan de comitologieprocedure.



AM\722479NL.doc 19/72 PE405.980v01-00

NL

Amendement 43
Ignasi Guardans Cambó

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 
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.

(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. Gezien het feit dat het 
voeren van de regelgevingsprocedure met 
toetsing binnen de normale 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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Or. en

Motivering

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 44
Helga Trüpel

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 

(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 het 
voeren van de regelgevingsprocedure met 
toetsing binnen de normale 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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1999/468/EG. Wanneer om dwingende en 
urgente redenen de normale termijn voor 
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.

Or. en

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 45
Helga Trüpel

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

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 

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 
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partijen de mogelijkheid wordt geboden 
binnen een redelijke periode opmerkingen 
in te dienen over de ontwerp-maatregel.

ontwerp-maatregel.

Or. en

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 46
Katerina Batzeli

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 
artikelen 5 – met uitzondering van lid 1 ter
- en 9 tot 13 van Richtlijn 2002/19/EG 
(Toegangsrichtlijn), en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn), 

Or. en

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.
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Amendement 47
Guy Bono

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 het recht hebben om
toegang te hebben tot alle inhoud en deze
te verspreiden en alle legitieme 
toepassingen en/of diensten van hun keuze 
te gebruiken, onder voorbehoud van de 
nationale strafwetgevingen, gemotiveerd 
door overwegingen die verband houden 
met de openbare orde, openbare veiligheid 
of goede zeden.

Or. fr

Motivering

Het gebruik van het adjectief ‘legitieme’ na ‘inhoud’ en ‘dienst’ dekt niet de eventuele 
activiteiten met betrekking tot informaticafraude die eindgebruikers kunnen begaan, en is 
bovendien verwarrend. Men dient dan ook te verduidelijken dat de nationale overheid erover 
waakt dat alle in de bepaling bedoelde activiteiten mogelijk zijn, zodra de gebruiker de 
nationale strafwetgeving niet overtreedt (met name inzake de verspreiding van inhoud met 
een pedopornografisch of racistisch karakter).

Amendement 48
Katerina Batzeli

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, bij de bescherming en 
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bevordering van wettelijke inhoud 
tegenover elektronische 
communicatienetwerken en - diensten.

Or. en

Amendement 49
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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, bij de bescherming en 
bevordering van wettelijke inhoud 
tegenover elektronische 
communicatienetwerken en - diensten.

Or. en

Motivering

Dit amendement is toegevoegd aan hoofdstuk III “Taken van de nationale regelgevings-
instanties”. Het legt aan de elektronische communicatiediensten en –netwerken
een verplichting op om samen te werken met de bezitters van intellectuele eigendomsrechten 
(auteurs, producenten, artiesten) om gemeenschappelijke manieren te vinden voor het 
beschermen en bevorderen van auteursrechtelijk beschermde werken.

Amendement 50
Guy Bono

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 8 – letter e
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 8 – lid 4 – letter g (bis)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) toepassing van het beginsel volgens 
welk er geen enkele beperking aan de 
rechten en vrijheden van de 
eindgebruikers dient te worden opgelegd 
zonder voorafgaande beslissing van de 
gerechtelijke overheid, behalve in het 
geval van overmacht of vereisten inzake 
de integriteit en veiligheid van de 
netwerken.

Or. fr

Motivering

Behalve in het geval van overmacht of vereisten inzake het behoud van de integriteit en 
veiligheid van de infrastructuren, kunnen de rechten en vrijheden van de eindgebruikers 
slechts worden beperkt op beslissing van de gerechtelijke overheid, natuurlijke hoedster van 
de vrijheden.

Amendement 51
Helga Trüpel

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, bijvoorbeeld het 
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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 
Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een Comité voor 
Radiospectrumbeleid (hierna “CRSB” 
genoemd) 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 
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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 
beschreven 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 
Parlement en de Raad.”

Or. en

Motivering

Voor de strategische planning van radiospectrum op EU-niveau is het nodig dat 
internationaal bindende overeenkomsten worden nageleefd en dat de lidstaten deskundigheid 
in huis hebben op het gebied van radiospectrum. Vorderingen in het spectrumbeheer binnen 
de EU zullen uitsluitend zichtbaar zijn wanneer de beleidsaanpak beter wordt gecoördineerd. 
Om te helpen een geïntegreerd EU-spectrumbeleid te ontwikkelen, wordt een nieuw 
gestroomlijmd comité voorgesteld, dat moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke 
regelgevende telecommunicatie- en/of media-instantie in de lidstaten, zodat rekening wordt 
gehouden met de bestaande relaties tussen de regelgeving inzake transmissie en de 
regelgeving inzake inhoud.
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Amendement 52
Ignasi Guardans Cambó

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, bijvoorbeeld 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 (hierna “CRSB” 
genoemd) 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 
beschreven 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.
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10. Het CRSB overlegt jaarlijks een 
activiteitenverslag aan het Europees 
Parlement en de Raad.”

Or. en

Motivering

An effective policy framework is needed to ensure the cooperation of Member States with 
each other and the Commission with regard to the strategic planning of radio spectrum in the 
Community. Only through a better coordination of policy approaches will spectrum 
management in the EU advance. This also calls for a more coordinated participation of EU 
Member States in international fora. A new streamlined Committee, the RSPC, built upon the 
Radio Spectrum Committee and the Radio Spectrum Policy Group, and including members 
from each national authority reponding for media regulation, is proposed to assist in the 
development of an integral EU spectrum policy.

Amendement 53
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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, bijvoorbeeld 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 
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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 
Gemeenschap beïnvloedt.
5. Hierbij wordt een Comité voor 
Radiospectrumbeleid (hierna “CRSB” 
genoemd) 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 
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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 
beschreven 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 
Parlement en de Raad.”

Or. en

Motivering

Om te helpen een geïntegreerd EU-spectrumbeleid te ontwikkelen, wordt een nieuw 
gestroomlijmd comité voorgesteld, dat moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke 
regelgevende telecommunicatie- en media-instantie in de lidstaten, zodat rekening wordt 
gehouden met de bestaande relaties tussen de regelgeving inzake transmissie en de 
regelgeving inzake inhoud.

Amendement 54
Helga Trüpel

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 

1. Met inachtneming van het feit dat 
radiofrequenties een publiek goed vormen 
met een belangrijke sociale,culturele en 
economische waarde, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de radiofrequenties voor 
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bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria.

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.

Or. en

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 55
Katerina Batzeli

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) een beperking na te leven in 
overeenstemming met lid 4, waaronder 
beperkingen inzake de bevordering van 
doelstellingen van cultuur- en 
mediabeleid.

Or. en

Motivering

De doelstellingen van cultuur- en mediabeleid moeten expliciet worden genoemd omdat zij 
voor de lidstaten een van de belangrijkste argumenten vormen om de beginselen van 
dienstenneutraliteit en technologische neutraliteit te beperken.
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Amendement 56
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 leven in 
overeenstemming met lid 4.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om coherentie met artikel 9, lid 4 te bewerkstelligen.

Amendement 57
Helga Trüpel

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 leven in 
overeenstemming met lid 4.

Or. en

Motivering

Noodzakelijk om een vocabulaire te verkrijgen dat coherent is met de voorgestelde 
amendementen op artikel 9, lid 4 van de Kaderrichtlijn.
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Amendement 58
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen maatregelen die 
in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van algemeen belang te 
realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort.

Amendement 59
Katerina Batzeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – eerste alinea
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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 
radioreglement van de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU). De 
lidstaten kunnen echter proportionele en 
niet-discriminerende beperkingen voorzien 
voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

De nationale toewijzingstabellen zijn nog steeds het voornaamste instrument voor de 
distributie van radiofrequentiebanden. Bovendien is het van wezenlijk belang duidelijk te 
maken dat het neutraliteitsbeginsel in overeenstemming moet blijven met het ITU-
radioreglement dat de belangrijkste vorm van bescherming tegen interferentie biedt. 

Amendement 60
Ignasi Guardans Cambó

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 

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 
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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.

radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatiediensten
zoals aangegeven in hun nationale 
frequentietoewijzingstabellen en in het 
radioreglement van de Internationale 
Telecommunicatie Unie (ITU). De 
lidstaten kunnen echter proportionele en 
niet-discriminerende beperkingen voorzien 
voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden beperkt tot de mogelijkheden binnen het ITU-
radioreglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan.

Amendement 61
Helga Trüpel

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 communicatie 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 
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communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen bepaald welke diensten in de verschillende banden naast elkaar 
kunnen bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen 
maatregelen die in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van 
algemeen belang te realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort. 
Met het oog op transparantie moeten alle doelstellingen van algemeen belang in 
overeenstemming met het Gemeenschapsrecht in de nationale wetgeving worden omschreven. 

Amendement 62
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 
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.

Maatregelen 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 de 
nationale wetgeving in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht, zoals 
veiligheid van het menselijk leven, het 
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.

Or. en
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Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen maatregelen die 
in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van algemeen belang te 
realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort.

Amendement 63
Ignasi Guardans Cambó

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 
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.

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 
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.

Or. en

Motivering

Het moet aan de subsidiariteit worden overgelaten hoe de doelstellingen van algemeen 
belang in elke lidstaat moeten worden geïnterpreteerd. De simpele verwijzing naar "het 
bevorderen van culturele en taalkundige diversiteit en pluralisme van de media" is evenwel te 
beperkt omdat hierin alle andere doelstellingen van algemeen belang die door het 
audiovisuelemediabeleid worden nagestreefd, buiten beschouwing worden gelaten.
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Amendement 64
Helga Trüpel

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 
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.

Maatregelen 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 de 
nationale wetgeving in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht, zoals 
veiligheid van het menselijk leven, het 
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.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen maatregelen die 
in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van algemeen belang te 
realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort. Met het oog op 
transparantie moeten alle doelstellingen van algemeen belang in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht in de nationale wetgeving worden omschreven. 
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Amendement 65
Gyula Hegyi

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 
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.

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 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties, 
onderwijs of, culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media te 
bevorderen zoals gedefinieerd in de 
nationale wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Gezien het belang van onderwijs in onze samenleving moet het als doelstelling worden 
vermeld om proportionele en niet-discriminerende beperkingen van de dienstenneutraliteit te 
rechtvaardigen.

Amendement 66
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 Een maatregel die het verschaffen van 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen maatregelen die 
in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van algemeen belang te 
realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort.

Amendement 67
Helga Trüpel

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.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit moet worden gedefinieerd overeenkomstig de mogelijkheden binnen het 
ITU-reglement die bepalen welke diensten in de verschillende banden naast elkaar kunnen 
bestaan. Door deze juridisch solide definitie van dienstenneutraliteit vormen maatregelen die 
in het kader van het ITU-reglement zijn getroffen om doelstellingen van algemeen belang te 
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realiseren, geen beperking op dit beginsel maar vloeien zij daaruit voort. Met het oog op 
transparantie moeten alle doelstellingen van algemeen belang in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht in de nationale wetgeving worden omschreven. 

Amendement 68
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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.

Or. en

Amendement 69
Helga Trüpel

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 70
Katerina Batzeli

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 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

2. De herevaluatieprocedure van dit 
artikel geldt niet voor beperkingen die zijn 
toegestaan voor de realisering van een 
specifieke doelstelling van algemeen 
belang in het kader van het nationale 
culturele- en mediabeleid.

Or. en

Motivering

De specifieke inhoud van de doelstellingen van de audiovisuele sector ten aanzien van het 
algemeen belang, op basis waarvan lidstaten bevoegd zijn tot het vaststellen van de 
werkingssfeer, aard en duur van deze beperkingen van het neutraliteitsbeginsel, zou tevens 
moeten dienen als basis voor specifieke herevaluatieprocedures zoals vastgesteld door de 
lidstaten.
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Amendement 71
Ignasi Guardans Cambó

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 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

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 is 
geworden voor de verwezenlijking van die 
doelstelling wordt onderworpen aan een 
nieuwe toewijzingsprocedure in 
overeenstemming met artikel 9, de leden 3 
en 4 van deze richtlijn en artikel 7, lid 2 
van Richtlijn 2002/20/EG (de 
Machtigingsrichtlijn).

Or. en

Motivering

Omroepdiensten zouden hun dienstverlening moeten kunnen voortzetten en zelfs verder 
kunnen ontwikkelen (HDTV) na de digitale omschakeling. Het gedeelte van het digitale 
dividend dat niet wordt gebruikt voor omroepdoeleinden zou volgens de nieuwe regels moeten 
worden hertoegewezen aan andere doeleinden.
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Amendement 72
Helga Trüpel

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 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

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, blijft het recht om gebruik te 
maken van het deel van de 
radiofrequenties dat is toegewezen ter 
verwezenlijking van een dergelijke 
doelstelling ongewijzigd totdat dit recht 
vervalt. Het deel van de radiofrequenties 
dat onnodig mocht worden voor de 
verwezenlijking van die doelstelling wordt 
onderworpen aan een nieuwe 
toewijzingsprocedure in overeenstemming 
met artikel 9, de leden 3 en 4 van deze 
Richtlijn en artikel 7, lid 2 van de 
Machtigingsrichtlijn.

Or. en

Motivering

(Trautmann, amendement 29 – deels gewijzigd door deze bepaling tevens van toepassing te 
doen zijn op radio-omroepdiensten). Radio- en andere omroepdiensten zouden hun 
dienstverlening moeten kunnen voortzetten en zelfs verder kunnen ontwikkelen na de digitale 
omschakeling. 

Amendement 73
Marielle De Sarnez

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 2 
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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 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

2: Dit artikel is niet van toepassing indien 
de door de lidstaten vastgelegde 
beperkingen erin bestaan de 
doelstellingen inzake cultureel beleid, 
taalkundige diversiteit en pluralisme van 
de media te bevorderen.

Or. fr

Amendement 74
Ignasi Guardans Cambó

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 
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de diensten die worden verleend via de 
desbetreffende radiofrequentieband.

Or. en

Motivering

De handel in spectrum mag niet leiden tot speculatie of tot belasting van de dienst die wordt 
verleend via specifieke radiofrequentiebanden, met name indien deze dienst wordt verleend 
op basis van een beperking welke dient om de realisering van een doelstelling van algemeen 
belang te waarborgen.

Amendement 75
Katerina Batzeli

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 wijziging in de 
diensten die worden verleend via de 
desbetreffende radiofrequentieband.

Or. en

Motivering

Aangezien spectrumbeheer een nationale competentie blijft, dient ten volle rekening te 
worden gehouden met nationale procedures en verordeningen.
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Amendement 76
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada, Marie-Hélène Descamps

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 
overeenstemming met artikel 7, lid 2, van 
de Machtigingsrichtlijn.

2. Dit artikel is niet van toepassing indien 
de door de lidstaten vastgelegde 
beperkingen erin bestaan de 
doelstellingen inzake cultureel beleid, 
taalkundige diversiteit en pluralisme van 
de media te bevorderen.

Or. fr

Motivering

Aangezien de lidstaten bevoegd zijn om de draagwijdte, aard en duur van de beperkingen op 
de beginselen inzake technologie- en dienstenneutraliteit te bepalen, met als doelstelling het 
bevorderen van doelstellingen inzake cultureel beleid en de media, is de procedure van nieuw 
onderzoek, opgenomen in artikel 9, in deze gevallen niet van toepassing. Bovendien verwart 
paragraaf 2 van de Commissie twee verschillende punten: het nieuwe onderzoek van de 
beperkingen en dat van de gebruiksrechten als dusdanig, welk laatste wordt behandeld in 
artikel 5 paragraaf 2 van de Machtigingsrichtlijn.
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Amendement 77
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 van deze richtlijn, kan de Commissie 
om de beginselen van dit artikel te 
bereiken, passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen om:

Or. en

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 78
Helga Trüpel

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 van deze richtlijn, kan de Commissie 
om de beginselen van dit artikel te 
bereiken, passende technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen om:
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Or. en

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. 

Amendement 79
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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;

Or. en

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 80
Helga Trüpel

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 
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betreffende de beschikbaarheid en het 
efficiënte gebruik van radiofrequenties 
overeenkomstig artikel 9;

Or. en

Motivering

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d)  which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Amendement 81
Ignasi Guardans Cambó

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;

Or. en

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 82
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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;

Or. en

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 83
Helga Trüpel

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;

Or. en
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Motivering

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Amendement 84
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 door de lidstaten 
geplande radiofrequenties voor 
omroepdiensten;

Or. en

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). 
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Amendement 85
Helga Trüpel

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 door de lidstaten 
geplande radiofrequenties voor 
omroepdiensten;

Or. en

Motivering

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured  
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Amendement 86
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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 

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 
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bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 2 en 4.

het audiovisuele beleid en de regulering 
van inhoud. 

Or. en

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 87
Helga Trüpel

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.

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. 

Or. en

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/EG), met name ten 
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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 88
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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.

Or. en

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). 
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Amendement 89
Helga Trüpel

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.

Or. en

Motivering

Legal consistency should be ensured with Article 8a (new) and the definition of service and 
technology neutrality in Article 9 of this Directive. Also, legal consistency needs to be ensured 
with the Radio Spectrum Decision (676/2002/EC), in particular with regards to the scope of 
the article which concerns technical implementation measures and measures of general 
interest objectives (new (d) which corresponds to Article 1 para.4 of the Spectrum decision). 
Any harmonised decision on further exceptions of service and technology neutrality does 
constitute an essential element of this Directive and should be subject to a legislative 
amendment.

Amendement 90
Ignasi Guardans Cambó

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

  (–a) het harmoniseren van de regels 
betreffende de beschikbaarheid en het 
efficiënte gebruik van radiofrequenties 
overeenkomstig de in Bijlage I 
omschreven procedure;

Or. en

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). 

Amendement 91
Ignasi Guardans Cambó

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.

Or. en

Motivering

De urgentieprocedure is niet van toepassing voor de invoering van dit soort maatregelen.
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Amendement 92
Helga Trüpel

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.

Or. en

Motivering

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

Amendement 93
Katerina Batzeli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 - letter a
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 5 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).’

2. Overeenkomstig lid 1, opgelegde 
verplichtingen en voorwaarden zijn 
objectief, transparant, evenredig en niet-
discriminerend en worden toegepast 
volgens de procedure van de artikelen 6 en 
7 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).’

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



AM\722479NL.doc 61/72 PE405.980v01-00

NL

Or. en

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 94
Ignasi Guardans Cambó

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:

Or. en

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 95
Helga Trüpel

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 - inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 het gebruik van 
radiofrequenties in de algemene 
machtiging te bevorderen. Lidstaten 
kunnen individuele rechten verlenen 
teneinde:

Or. en

Motivering

(Trautmann, amendement 72: rechtvaardiging gewijzigd). 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. In de 
praktijk ondersteunt de Commissie deze benadering, bijvoorbeeld in haar mededeling inzake 
het digitale dividend, waarin zij voorstelt specifieke diensten toe te wijzen aan specifieke 
subbanden via individuele licenties.

Amendement 96
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 

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 
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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 
wetgeving.

frequenties, in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel 9 van Richtlijn 
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

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

Amendement 97
Helga Trüpel

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:

Or. en

Motivering

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

Amendement 98
Helga Trüpel

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;

Or. en

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 99
Helga Trüpel

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

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

Or. en
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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 100
Helga Trüpel

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

Or. en

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 101
Helga Trüpel

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

Or. en
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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 102
Helga Trüpel

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

Or. en

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 103
Helga Trüpel

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 

De hierboven 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 
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3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
kan de Commissie de in artikel 14, lid 4, 
bedoelde urgentieprocedure toepassen.

regelgevingsprocedure met toetsing. 

Or. en

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 104
Ignasi Guardans Cambó

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.
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Or. en

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 105
Helga Trüpel

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.

Or. en
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Motivering

(Trautmann, amendement 82 en Compromisvoorstel van de voorzitter van 24 april 2008). De 
voor de gehele EU geldende selectieprocedures voor de verlening van rechten dienen te zijn 
gebaseerd op specifieke wetsvoorstellen, en niet op comitologie.

Amendement 106
Ignasi Guardans Cambó

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

Or. en

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 107
Helga Trüpel

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

Or. en

Motivering

(Trautmann, amendement 82 en Compromisvoorstel van de voorzitter van 24 april 2008). De 
voor de gehele EU geldende selectieprocedures voor de verlening van rechten dienen te zijn 
gebaseerd op specifieke wetsvoorstellen, en niet op comitologie.

Amendement 108
Ignasi Guardans Cambó

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

Or. en
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Motivering

Voor het soort comitologiemaatregelen die worden aangenomen krachtens de 
Machtigingsrichtlijn is toepassing van het urgentieprincipe niet gerechtvaardigd.

Amendement 109
Helga Trüpel

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

Or. en

Motivering

(Trautmann, amendement 85). Voor het soort comitologiemaatregelen die worden 
aangenomen krachtens de Machtigingsrichtlijn is toepassing van het urgentieprincipe niet 
gerechtvaardigd. 

Amendement 110
Helga Trüpel

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

Or. en
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Motivering

 Schrapping overeenkomstig het document van de Raad van 24 april.
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