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Amendement 318
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
radiofrequenties voor elektronische-
communicatiediensten op hun grondgebied 
overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden 
beheerd. Zij zorgen ervoor dat de 
bestemming en toewijzing van die 
radiofrequenties door de nationale 
regelgevende instanties gebaseerd zijn op 
objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria, 
internationale overeenkomsten naleven 
(met inbegrip van de onder auspiciën van 
de ITU gemaakte overeenkomsten) en 
rekening houden met overwegingen van 
openbaar belang.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentieplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van de NRI's en 
vereist overeenstemming met ITU-procedures.

Amendement 319
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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



PE407.631v01-00 4/108 AM\725138NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De specifieke technische kenmerken van radiofrequenties zorgen er enerzijds voor dat het 
beheer ervan in overeenstemming dient te zijn met internationale overeenkomsten die verder 
gaan dan betrekkingen tussen EU-lidstaten en zijn anderzijds de ideale manier om bepaalde 
doelstellingen van het overheidsbeleid te verwezenlijken, in het bijzonder maatschappelijke en 
territoriale samenhang, de bevordering van vrije meningsuiting en culturele en taalkundige 
diversiteit.

Amendement 320
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

objectieve, doorzichtige, niet-
discriminerende en proportionele criteria. 
Hierbij moeten de lidstaten rekening 
houden met internationale 
overeenkomsten en kunnen zij rekening 
houden met overwegingen van algemeen 
belang.

Or. en

Motivering

Aangezien frequenties grenzen buiten de EU overschrijden dienen internationale bindende 
overeenkomsten te worden nageleefd om interferenties te vermijden.

Amendement 321
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er bestaat geen twijfel dat radiospectrum een schaars goed is. Om het op efficiënte wijze te 
beheren dient daarom rekening te worden gehouden met zijn economische en openbare 
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waarde.

Amendement 322
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG 
(Radiospectrumbeschikking).

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen.

Or. en

Motivering

Amendement in overeenstemming met amendement 58 tot intrekking van de 
Radiospectrumbeschikking teneinde een geïntegreerd, vereenvoudigd en coherent 
regelgevingskader voor spectrumaangelegenheden op te stellen.

Amendement 323
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

2. De lidstaten bevorderen de 
harmonisatie van het gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap in 
overeenstemming met de noodzaak een 
daadwerkelijk en efficiënt gebruik 
daarvan te waarborgen en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 

2. De lidstaten bevorderen de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in de 
Gemeenschap in overeenstemming met de 
noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt 
gebruik daarvan te waarborgen, wat kan 
bijdragen aan het realiseren van 
schaalvoordelen en interoperabiliteit van 
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676/2002/EG 
(Radiospectrumbeschikking).

diensten ten gunste van klanten, en in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG (Radiospectrumbeschikking).

Or. en

Amendement 324
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Teneinde een gelijke behandeling te 
waarborgen mag geen enkele gebruiker 
van radiofrequentiespectrum worden 
vrijgesteld van de verplichting tot betaling 
van de normale tarieven of leges die zijn 
vastgesteld voor het gebruik van het 
spectrum.

Or. ro

Motivering

Het doel van dit amendement is te zorgen voor samenhang met overweging 50.

Amendement 325
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten 

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea, moeten de lidstaten er, voor zover 
mogelijk, voor zorgen dat alle soorten 
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de lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten 
van radionetwerk of draadloze
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

technologie kunnen worden gebruikt in de 
radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn
voor elektronische communicatiediensten, 
zoals vastgelegd in de nationale 
frequentieplannen en in de 
radioregelgeving van de ITU.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentieplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van de NRI's en 
vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 326
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater en artikel 9 quinquies vastgestelde 
maatregelen, moeten de lidstaten, voor 
zover mogelijk, het gebruik van alle 
soorten van radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie mogelijk maken in de 
radiofrequentiebanden die bestemd zijn 
voor elektronische communicatiediensten, 
in overeenstemming met hun eigen 
nationale frequentieplannen en de 
radioregelgeving van de ITU.

Or. en
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Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentieplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van de NRI's en 
vereist overeenstemming met ITU-procedures.

Amendement 327
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. 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 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
beschikbaar zijn voor elektronische 
communicatiediensten, in 
overeenstemming met hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen en de 
radioregelgeving van de ITU.

Or. en

Motivering

Voegt de verwijzing naar nationale frequentietoewijzingsplannen toe aan de radioregelgeving 
van de ITU.
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Amendement 328
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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 radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. 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 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten, in 
overeenstemming met hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen en de 
radioregelgeving van de ITU.

Or. en

Motivering

Aangezien frequenties grenzen buiten de EU overschrijden dienen internationale bindende 
overeenkomsten te worden nageleefd om interferenties te vermijden.

Amendement 329
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten de 
lidstaten het gebruik van alle soorten van 
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie te bevorderen in de 
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gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatiediensten, in 
overeenstemming met hun nationale 
frequentieplannen en zoveel mogelijk 
rekening houdend met de door de 
internationale telecommunicatieorganen 
op dit gebied voorgeschreven regelgeving.

Or. es

Motivering

Maatregelen om een efficiënt gebruik en een doelmatig beheer van radiofrequenties aan te 
moedigen vallen onder de doelstellingen van artikel 8, lid 2 en dienen niet alleen met te 
worden genomen met betrekking tot frequentiebanden die aan een algemene vergunning zijn 
onderworpen, maar ook met betrekking tot frequentiebanden waarvoor gebruiksrechten 
gelden.

Amendement 330
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 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
radionetwerk of draadloze 
toegangstechnologie kunnen worden 
gebruikt in de radiofrequentiebanden die 
open zijn voor elektronische 
communicatiediensten.

3. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen, moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten 
technologie kunnen worden gebruikt in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatiediensten.

Or. fr

Motivering

Voor alle soorten netwerken geldt dat zij niet samengaan zonder essentiële technische 
beperkingen om interferenties te voorkomen (bijvoorbeeld radio-omroepen en terrestrische 
mobiele netwerken). Als gevolg hiervan dient neutraliteit wat het soort netwerk betreft te 
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worden uitgesloten.

Amendement 331
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen echter proportionele 
en niet-discriminerende beperkingen 
voorzien voor de soorten van radionetwerk 
of draadloze toegangstechnologie, die 
gebruikt worden wanneer dit noodzakelijk 
is om: 

De lidstaten kunnen echter proportionele 
en niet-discriminerende beperkingen 
voorzien voor de soorten van radionetwerk 
of draadloze toegangstechnologie, die 
gebruikt worden voor elektronische-
communicatiediensten wanneer dit 
noodzakelijk is om:

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 332
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) schadelijke interferentie te vermijden, (a) mogelijke schadelijke interferentie te 
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vermijden,

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 333
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) schadelijke interferentie te vermijden, (a) mogelijke schadelijke interferentie te 
vermijden,

Or. es

Motivering

Maatregelen om een efficiënt gebruik en een doelmatig beheer van radiofrequenties aan te 
moedigen vallen onder de doelstellingen van artikel 8, lid 2 en dienen niet alleen te worden 
genomen met betrekking tot frequentiebanden die aan een algemene vergunning zijn 
onderworpen, maar ook met betrekking tot frequentiebanden waarvoor gebruiksrechten 
gelden.
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Amendement 334
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) schadelijke interferentie te vermijden, (a) schadelijke interferenties die worden 
veroorzaakt door een gebrek aan 
coördinatie tussen de lidstaten en de 
exploitanten die aangrenzende 
frequentiebanden gebruiken te vermijden,

Or. en

Motivering

Het voorstel dient te verduidelijken wat als "schadelijke interferentie" moet worden 
beschouwd, zoals interferentie tussen grenzen of tussen exploitanten die aangrenzende
frequentiebanden gebruiken.

Amendement 335
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) dienstenkwaliteit te verzekeren, 

Or. en

Motivering

Naast schadelijke interferentie dient ook "dienstenkwaliteit" een criterium te zijn om de 
technologische neutraliteit te kunnen beperken. Dit is met name van belang wanneer een 
gedeeld gebruik van spectrum is toegestaan. Tevens dient te worden verwezen naar de 
betreffende internationale overeenkomsten (bijvoorbeeld ITU). "De levering van universele of 
openbare diensten" dient te worden toegevoegd aan de lijst van mogelijke beperkingen. Vaste 
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netwerken worden vervangen door mobiele communicatienetwerken en de mobiele 
communicatienetwerken als middel om universele diensten aan te bieden dienen te worden 
gewaarborgd. Verwijzingen naar artikel 9 quater dienen te worden geschrapt.

Amendement 336
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de volksgezondheid te beschermen 
tegen elektromagnetische velden,

(b) de technische dienstenkwaliteit te 
verzekeren,

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 337
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing 
is op frequenties of

(c) een verplichting krachtens een 
internationale overeenkomst op het gebied 
van frequenties of krachtens de 
radioregelgeving van de ITU na te leven,
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Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures.

Amendement 338
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing 
is op frequenties,

(c) een efficiënt gebruik aan te moedigen 
en een doelmatig beheer van de 
radiofrequenties te verzekeren, evenals 
kwaliteit van de technische 
dienstverlening,

Or. es

Motivering

Maatregelen om een efficiënt gebruik en een doelmatig beheer van radiofrequenties aan te 
moedigen vallen onder de doelstellingen van artikel 8, lid 2 en dienen niet alleen te worden 
genomen met betrekking tot frequentiebanden die aan een algemene vergunning zijn 
onderworpen, maar ook met betrekking tot frequentiebanden waarvoor gebruiksrechten 
gelden.

Amendement 339
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing 
is op frequenties of

(c) te zorgen voor een efficiënt gebruik 
van de radiofrequenties of

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 340
Erika Mann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties daar waar 
een algemene machtiging van toepassing 
is op frequenties of

(c) te zorgen voor maximalisering van de 
verdeling van radiofrequenties of

Or. en

Amendement 341
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de volksgezondheid te beschermen 
tegen elektromagnetische velden of

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 342
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) te zorgen voor een efficiënt gebruik 
van de radiofrequenties of

Or. en

Amendement 343
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een efficiënt gebruik van het 
spectrum te waarborgen,

Or. en

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet erop gericht zijn een efficiënt gebruik van 
het spectrum te verzekeren.

Amendement 344
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) een doelstelling van algemeen belang 
te verwezenlijken in overeenstemming met 
lid 4.

Or. en

Motivering

Van belang om doelstellingen van algemeen belang te waarborgen.

Amendement 345
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een beperking na te leven in (d) een doelstelling van algemeen belang 
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overeenstemming met lid 4. te verwezenlijken in overeenstemming met 
lid 4.

Or. en

Motivering

Van belang voor de overeenstemming met artikel 9, lid 4.

Amendement 346
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) een doelstelling krachtens een
relevante internationale overeenkomst 
inzake het gebruik van frequenties na te 
leven.

Or. en

Motivering

Naast schadelijke interferentie dient ook "dienstenkwaliteit" een criterium te zijn om de 
technologische neutraliteit te kunnen beperken. Dit is met name van belang wanneer een 
gedeeld gebruik van spectrum is toegestaan. Tevens dient te worden verwezen naar de 
betreffende internationale overeenkomsten (bijvoorbeeld ITU). "De levering van universele of 
openbare diensten" dient te worden toegevoegd aan de lijst van mogelijke beperkingen. Vaste 
netwerken worden vervangen door mobiele communicatienetwerken en de mobiele 
communicatienetwerken als middel om universele diensten aan te bieden dienen te worden 
gewaarborgd. Verwijzingen naar artikel 9 quater dienen te worden geschrapt.

Amendement 347
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
driejaarlijkse technische metingen en 
epidemiologische onderzoeken worden 
uitgevoerd om te bepalen welke 
maatregelen moeten worden genomen om 
de volksgezondheid te beschermen tegen 
elektromagnetische velden.

Or. ro

Motivering

Gezien de talrijke zorgen die worden geuit over de gevolgen van elektromagnetische velden 
voor de volksgezondheid dienen regelmatig epidemiologische onderzoeken en specifieke 
metingen te worden uitgevoerd.

Amendement 348
Rebecca Harms

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

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 vastgelegd in hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen en in de 
radioregelgeving van de ITU. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende maatregelen voorzien 
betreffende de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.
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Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit dient te worden gedefinieerd volgens de mogelijkheden van de ITU-
regelgeving, die bepalen welke diensten op de verschillende frequentiebanden naast elkaar 
kunnen bestaan. Als gevolg van deze juridisch gedegen definitie van dienstenneutraliteit 
vormen maatregelen die in het kader van de ITU-regelgeving worden genomen om 
doelstellingen van algemeen belang te waarborgen geen beperking maar een gevolg van dit 
beginsel. Om redenen van transparantie dienen alle doelstellingen van algemeen belang in de 
nationale wetgeving te worden vastgelegd in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Amendement 349
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

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 vastgelegd in hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen en in de 
radioregelgeving van de ITU. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende maatregelen voorzien 
betreffende de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
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this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to "the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism" is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendement 350
Robert Goebbels

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

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 moeten de lidstaten, voor zover 
mogelijk, het gebruik van alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
mogelijk maken in de
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie, in 
overeenstemming met hun nationale 
frequentieplannen en de radioregelgeving 
van de ITU. De lidstaten kunnen echter 
proportionele en niet-discriminerende 
beperkingen voorzien voor de soorten van 
elektronische communicatiediensten die 
geleverd moeten worden.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures.
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Amendement 351
Erna Hennicot-Schoepges

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

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 moeten de lidstaten, voor zover 
mogelijk, het gebruik van alle soorten van
elektronische communicatiediensten 
mogelijk maken in de 
radiofrequentiebanden die beschikbaar zijn 
voor elektronische communicatie, in 
overeenstemming met hun nationale 
frequentieplannen en de radioregelgeving 
van de ITU. De lidstaten kunnen echter 
proportionele en niet-discriminerende 
beperkingen voorzien voor de soorten van 
elektronische communicatiediensten die 
geleverd moeten worden.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures. Een beleid van technologie- en 
dienstenneutraliteit en "flexibiliteit" werpt de vraag op hoe satelliet- en terrestrische (in het 
bijzonder mobiele) technologieën kunnen opereren op dezelfde of aangrenzende banden.

Amendement 352
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1
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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 bevorderen 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, in overeenstemming met hun 
nationale frequentieplannen en, indien 
van toepassing, de voorschriften van de 
Internationale Telecommunicatie-unie 
(ITU).

Or. es

Motivering

Met betrekking tot het eerste voorstel dient te worden vermeld dat de nationale 
frequentieplannen en de betreffende internationale regelgeving op elkaar afgestemd moeten 
zijn.

Met betrekking tot het tweede voorstel is het moeten zorgen voor diensten van hoge kwaliteit 
voor eindgebruikers een van de doelstellingen van algemeen belang.

Met betrekking tot het derde voorstel dient een verwijzing te worden opgenomen naar de 
specifieke aard van radio- en televisiediensten.

Amendement 353
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
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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.

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, 
in overeenstemming met hun nationale 
frequentietoewijzingsplannen en de 
radioregelgeving van de 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 die de radioregelgeving van 
de ITU biedt, waarin is bepaald hoe diensten op een bepaalde frequentieband naast elkaar 
kunnen bestaan (bijvoorbeeld de belangrijkste gebruikers worden beschermd en de 
buurlanden gaan akkoord).

Amendement 354
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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 

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat, in 
overeenstemming met internationaal 
overeengekomen frequentieplannen en de
radioregelgeving van de ITU, alle soorten 
van elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
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voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd 
moeten worden.

elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

Het voorstel erkent noch gaat het in op het belang van het waarborgen van samenhang met de 
voorschriften en procedures van de ITU en daaruit voortvloeiende internationale, wettelijk 
bindende beperkingen. Voor een efficiënt gebruik van spectrum dient het registratie- en 
coördinatieproces van de ITU te worden gevolgd.

Amendement 355
Reino Paasilinna

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

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. De lidstaten moeten 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.

Or. en

Motivering

Naast schadelijke interferentie dient ook "dienstenkwaliteit" een criterium te zijn om de 
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technologische neutraliteit te kunnen beperken. Dit is met name van belang wanneer een 
gedeeld gebruik van spectrum is toegestaan. Tevens dient te worden verwezen naar de 
betreffende internationale overeenkomsten (bijvoorbeeld ITU). "De levering van universele of 
openbare diensten" dient te worden toegevoegd aan de lijst van mogelijke beperkingen. Vaste 
netwerken worden vervangen door mobiele communicatienetwerken en de mobiele
communicatienetwerken als middel om universele diensten aan te bieden dienen te worden 
gewaarborgd. Verwijzingen naar artikel 9 quater dienen te worden geschrapt.

Amendement 356
Gunnar Hökmark

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

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. 
De lidstaten kunnen echter proportionele 
en niet-discriminerende beperkingen 
voorzien voor de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden.

Or. en

Motivering

De radioregelgeving van de ITU regelt spectrumovereenkomsten tussen landen, met name om 
bescherming tegen interferentie te bieden, maar geeft de lidstaten bewust de flexibiliteit om 
op nationaal niveau van de voorschriften af te wijken, of indien daar bilateraal 
overeenstemming over wordt bereikt. Een vergelijkbare flexibiliteit is nodig voor de nationale 
toewijzingsplannen, aangezien zij onvoldoende transparant kunnen zijn, niet per definitie 
wettelijk bindend zijn en vaak worden gewijzigd.
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Amendement 357
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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-telecommunicatiedienst 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,
het moeten zorgen voor een goede
dienstenkwaliteit voor eindgebruikers of, 
culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen en 
radio- en televisieomroepdiensten te 
leveren zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. es

Motivering

Met betrekking tot het eerste voorstel dient te worden vermeld dat de nationale 
frequentieplannen en de betreffende internationale regelgeving op elkaar afgestemd moeten 
zijn.

Met betrekking tot het tweede voorstel is het moeten zorgen voor diensten van hoge kwaliteit 
voor eindgebruikers een van de doelstellingen van algemeen belang.

Met betrekking tot het derde voorstel dient een verwijzing te worden opgenomen naar de 
specifieke aard van radio- en televisiediensten
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Amendement 358
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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, zoals 
vastgelegd in de nationale wetgeving, 
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, met inbegrip van 
radio- en televisiediensten, te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

De verwijzing in de tweede alinea van artikel 9, lid 4 naar het bevorderen van "culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de media" is te beperkt en dient te worden 
uitgebreid en een specifieke verwijzing naar radio- en televisiediensten te bevatten.

Amendement 359
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Paul Rübig, Herbert Reul, David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2
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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 
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 of 
radio- en televisiediensten te leveren zoals 
gedefinieerd in de nationale wetgeving 
overeenkomstig de communautaire 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van cultuur- en mediabeleid in de handen van de lidstaten 
blijft en dat juridische waarborgen en flexibiliteit op nationaal niveau op dit gebied worden 
gegarandeerd.

Amendement 360
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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 

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 
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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.

vastgelegd 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 culturele en mediabeleidsdoelstellingen 
zoals culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit dient te worden gedefinieerd volgens de mogelijkheden van de ITU-
regelgeving, die bepalen welke diensten op de verschillende frequentiebanden naast elkaar 
kunnen bestaan. Als gevolg van deze juridisch gedegen definitie van dienstenneutraliteit 
vormen maatregelen die in het kader van de ITU-regelgeving worden genomen om 
doelstellingen van algemeen belang te waarborgen geen beperking maar een gevolg van dit 
beginsel. Om redenen van transparantie dienen alle doelstellingen van algemeen belang in de 
nationale wetgeving te worden vastgelegd in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Amendement 361
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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

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 
vastgelegd 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 
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pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

of culturele en mediabeleidsdoelstellingen 
zoals culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen.

Or. en

Motivering

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to "the promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism" is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendement 362
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid van 
het menselijk leven, het leveren van 
universele of openbare diensten, het 
bevorderen van sociale, regionale of 
territoriale samenhang, een efficiënt
gebruik van radiofrequenties of een 
doelmatig spectrumbeheer teneinde 
rekening te houden met internationale 
verbintenissen en praktijken, of culturele 
en taalkundige diversiteit en pluralisme van 
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de media te bevorderen.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures.

Amendement 363
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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 leveren van 
universele of openbare diensten, 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.

Or. en

Motivering

Naast schadelijke interferentie dient ook "dienstenkwaliteit" een criterium te zijn om de 
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technologische neutraliteit te kunnen beperken. Dit is met name van belang wanneer een 
gedeeld gebruik van spectrum is toegestaan. Tevens dient te worden verwezen naar de 
betreffende internationale overeenkomsten (bijvoorbeeld ITU). "De levering van universele of 
openbare diensten" dient te worden toegevoegd aan de lijst van mogelijke beperkingen. Vaste 
netwerken worden vervangen door mobiele communicatienetwerken en de mobiele 
communicatienetwerken als middel om universele diensten aan te bieden dienen te worden 
gewaarborgd. Verwijzingen naar artikel 9 quater dienen te worden geschrapt.

Amendement 364
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2

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 bevorderen van betere 
toegang van alle burgers tot de 
informatiemaatschappij, 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.

Or. de

Motivering

De toegang van alle burgers tot de informatiemaatschappij is een van de belangrijkste 
doelstellingen van de Lissabon-strategie. Het is daarom in het publieke belang dat dit 
specifiek wordt opgenomen in de lijst van mogelijke afwijkingen van het beginsel van 
dienstenneutraliteit.
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Amendement 365
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

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 vermijden.

Or. en

Motivering

Dienstenneutraliteit dient te worden gedefinieerd volgens de mogelijkheden van de ITU-
regelgeving, die bepalen welke diensten op de verschillende frequentiebanden naast elkaar 
kunnen bestaan. Als gevolg van deze juridisch gedegen definitie van dienstenneutraliteit 
vormen maatregelen die in het kader van de ITU-regelgeving worden genomen om 
doelstellingen van algemeen belang te waarborgen geen beperking maar een gevolg van dit 
beginsel. Om redenen van transparantie dienen alle doelstellingen van algemeen belang in de 
nationale wetgeving te worden vastgelegd in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.

Amendement 366
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

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 

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

Or. en

Motivering

Service neutrality should be defined according to the possibilities offered by the ITU 
Regulations that determine which services can coexist in the different bands. As a result of 
this legally sound definition of service neutrality, measures taken in the framework of the ITU 
Regulations to ensure public interest objectives are not a restriction but a consequence to this 
principle. For transparency reasons, all general interest objectives should be defined in 
national legislation in conformity with community law. The mere reference to "he promotion 
of cultural and linguistic diversity and media pluralism" is too narrow as it does not cover all 
general interest objectives pursued by audiovisual media policies.

Amendement 367
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Herbert Reul, David Hammerstein

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

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 beperking 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 de 
verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang te verzekeren zoals 
vastgelegd in de nationale wetgeving en in 
overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht, zoals de bevordering 
van culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van cultuur- en mediabeleid in de handen van de lidstaten 
blijft en dat juridische waarborgen en flexibiliteit op nationaal niveau op dit gebied worden 
gegarandeerd.

Amendement 368
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

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 beperking 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 de verwezenlijking 
van een doelstelling van algemeen belang 
te verzekeren, zoals vastgelegd in de 
nationale wetgeving in overeenstemming 
met het Gemeenschapsrecht.

Or. en

Motivering

Verwijzingen naar de Europese Spectrumbeschikking van 2002 en de radioregelgeving van de 
ITU zijn essentieel om te zorgen voor samenhang tussen EU-regels en de overeenstemming 
van EU-regels met internationale regels die hun weerslag vinden in nationale 
frequentietoewijzingsplannen. Een doelmatig spectrumbeheer is de verantwoordelijkheid van 
de NRI's en vereist overeenstemming met ITU-procedures.
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Amendement 369
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 – alinea 3

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 beperking 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.

Or. en

Amendement 370
Erna Hennicot-Schoepges, Šarūnas Birutis, Rebecca Harms, Dominique Vlasto, Ruth 
Hieronymi, Claude Turmes, Den Dover, Pilar del Castillo Vera, Herbert Reul, David 
Hammerstein

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 beperkingen 
regelmatig herzien. Het bepalen van de 
reikwijdte en de aard van eventuele 
uitzonderingen valt onder de bevoegdheden 
van de lidstaten.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van cultuur- en mediabeleid in de handen van de lidstaten 
blijft en dat juridische waarborgen en flexibiliteit op nationaal niveau op dit gebied worden 
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gegarandeerd.

Amendement 371
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 372
Paul Rübig

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 beperkingen 
regelmatig herzien. Zij dienen daarover een 
verslag in te dienen dat publiek toegankelijk 
is.

Or. en

Motivering

Een concurrerende mobiele-communicatie-economie met betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor alle burgers wordt beschouwd als een van de bouwstenen van 
de Lissabon-strategie en een van de doelen van het Europese beleid, aangezien het meer 
economische groei en banen zal creëren in Europa. Dit doel wordt door het amendement 
expliciet erkend als een doelstelling van algemeen belang. Daarom kan het uitzonderingen op 
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het beginsel van dienstenneutraliteit rechtvaardigen.

Amendement 373
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De leden 3 en 4 zijn van toepassing op de 
bestemming en toewijzing van 
radiofrequenties na 31 december 2009.

6. De leden 3 en 4 zijn van toepassing op de 
bestemming en toewijzing van 
radiofrequenties na [datum van omzetting].

Or. en

Amendement 374
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zijn van plan het 
spectrum van de UHF-banden IV/V (470-
862 MHz) in gelijke delen op te splitsen 
voor de verdere ontwikkeling van radio-
en televisie- en mobiele-
communicatiediensten.
De lidstaten dienen de resultaten van de 
WRC-2007 op te volgen. De 
geharmoniseerde subband 790-862 MHz
moet uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden vrijgemaakt en aan mobiele 
breedbanddiensten worden toegewezen.
Op verzoek van de netwerkexploitant dient 
de NRA te onderzoeken of de bestaande
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indelingen en toewijzingen voor
radiofrequenties die zijn afgegeven voor 
radio- en televisiediensten, nodig zijn voor 
de verwezenlijking van de in artikel 9, lid 
4 genoemde doelstellingen. Dit onderzoek 
moet binnen drie maanden zijn afgerond.
Indien die indelingen en toewijzingen niet 
nodig zijn voor de verwezenlijking van die 
doelstellingen dienen de nationale 
regelgevende instanties binnen zes 
maanden nieuwe toewijzingen en 
indelingen te maken voor mobiele-
communicatiediensten. Indien er 
dringende redenen zijn kan de nationale 
regelgevende instantie, na de Commissie 
hiervan op de hoogte te stellen, een besluit 
nemen over de hertoewijzing van de 
betreffende radiofrequenties.

Or. en

Motivering

Mobiele breedbanddiensten bieden toegang tot het internet en beperken de digitale kloof in 
met name plattelandsgebieden. Tegen deze achtergrond lijkt een snelle invoering van mobiele 
internetdiensten raadzaam, evenals het opstellen van redelijke juridische regels op dit gebied. 
Anderzijds dienen ook het belang van de omroepindustrie en de doelstellingen van het 
bevorderen van culturele en taalkundige diversiteit en pluralisme van de media te worden 
erkend. De lidstaten dienen daarom het spectrum van de UHF-banden IV/V (470-862 MHz) in 
gelijke delen te verdelen voor de verdere ontwikkeling van radio- en televisie- en mobiele 
diensten.

Amendement 375
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zijn van plan het 
spectrum van de UHF-banden IV/V (470-
862 MHz) in gelijke delen op te splitsen 
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voor de verdere ontwikkeling van radio-
en televisie- en mobiele-
communicatiediensten.
In de eerste plaats dienen de lidstaten de 
resultaten van de Wereldradioconferentie
van 2007 op te volgen. De 
geharmoniseerde subband van 790-862 
MHz moet zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden vrijgemaakt en aan mobiele 
breedbanddiensten worden toegewezen.
Daarna dient ten minste een derde van het 
aanvullende spectrum dat wordt 
vrijgegeven op de UHF banden IV/V 
(470-862 MHz) gedurende de 
omschakeling naar digitale radio- en 
televisiediensten onmiddellijk te worden 
ingedeeld en toegewezen aan mobiele 
breedbandnetwerken totdat het in de 
eerste alinea genoemde doel is bereikt. 
Frequenties moeten op een 
geharmoniseerde manier worden 
ingedeeld en aan mobiele 
breedbanddiensten worden toegewezen. 
Hiervoor moet onmiddellijk met de 
benodigde planningsprocedures worden 
aangevangen.
Op verzoek van een exploitant van een 
mobiel netwerk dient de nationale 
regelgevende instantie te onderzoeken of 
de bestaande indelingen en toewijzingen 
voor radiofrequenties die voor radio- en 
televisiediensten zijn afgegeven, nodig zijn 
voor de verwezenlijking van de in artikel 
9, lid 4 genoemde doelstellingen. Dit 
onderzoek moet binnen drie maanden zijn 
afgerond. Indien die indelingen en 
toewijzingen niet nodig zijn voor de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
dienen de nationale regelgevende 
instanties binnen zes maanden nieuwe 
toewijzingen te doen en indelingen te 
maken voor mobiele-
communicatiediensten. Indien er 
dringende redenen zijn kan de nationale 
regelgevende instantie, na de Commissie 
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hiervan op de hoogte te stellen, de termijn 
met nog eens drie maanden verlengen.

Or. en

Motivering

Vanwege zijn gunstige kenmerken voor mobiele toepassingen is de frequentieband onder 
1 GHz met name van belang. In het bijzonder de UHF-band IV/V (470-862 MHz), die 
momenteel vooral voor televisie wordt gebruikt, is hier onderdeel van. Vanwege zijn fysieke 
kenmerken heeft dit spectrum een breder bereik en heeft daarom relatief minder basisstations 
nodig om grotere gebieden te bereiken. Het gebruik van nieuwe generatie mobiele 
breedbandnetwerken zou daarom veel voordeliger kunnen zijn in plattelandsgebieden.

Amendement 376
Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zijn van plan het 
spectrum van de UHF-banden IV/V (470-
862 MHz) in gelijke delen op te splitsen 
voor de verdere ontwikkeling van radio-
en televisie- en mobiele-
communicatiediensten.
In de eerste plaats dienen de lidstaten de 
resultaten van de Wereldradioconferentie
van 2007 op te volgen. De 
geharmoniseerde subband van 790-862 
MHz moet zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden vrijgemaakt en aan mobiele 
breedbanddiensten worden toegewezen.
Daarna moet ten minste twee derde van 
het aanvullende spectrum dat wordt 
vrijgegeven op de UHF banden IV/V 
(470-862 MHz) gedurende de 
omschakeling naar digitale radio- en 
televisiediensten onmiddellijk worden 
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ingedeeld en aan mobiele 
breedbandnetwerken worden toegewezen 
totdat het in de eerste alinea genoemde 
doel is bereikt. Frequenties moeten op een 
geharmoniseerde manier worden 
ingedeeld en aan mobiele 
breedbanddiensten worden toegewezen. 
Hiervoor moet onmiddellijk met de 
benodigde planningsprocedures worden 
aangevangen.
Op verzoek van een exploitant van een 
mobiel netwerk dient de nationale 
regelgevende instantie te onderzoeken of 
de bestaande indelingen en toewijzingen 
voor radiofrequenties die voor radio- en 
televisiediensten zijn afgegeven, nodig zijn 
voor de verwezenlijking van de in artikel 
9, lid 4 genoemde doelstellingen. Dit 
onderzoek moet binnen drie maanden zijn 
afgerond. Indien die indelingen en 
toewijzingen niet nodig zijn voor de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
dienen de nationale regelgevende 
instanties binnen zes maanden nieuwe 
toewijzingen te doen en indelingen te 
maken voor mobiele-
communicatiediensten. Indien er 
dringende redenen zijn kan de nationale 
regelgevende instantie, na de Commissie 
hiervan op de hoogte te stellen, de termijn 
met nog eens drie maanden verlengen.

Or. en

Motivering

Mobiel breedband levert toegang tot het internet op plattelandsgebieden. Er dienen op dit 
gebied zo spoedig mogelijk redelijke juridische regels te worden opgesteld. Tevens dienen de 
belangen van de omroepindustrie en de doelstellingen van het bevorderen van culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de media te worden erkend. De lidstaten dienen 
daarom het spectrum van de UHF-banden IV/V (470-862 MHz) in gelijke delen te verdelen 
voor de verdere ontwikkeling van radio- en televisie- en mobiele diensten.
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Amendement 377
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat de frequenties van UHF-banden IV/V 
(470 -862 MHz) in gelijke delen worden 
opgedeeld voor de toekomstige 
ontwikkeling van radio- en mobiele 
diensten.
In de eerste plaats dienen de lidstaten de 
resultaten van de Wereldradioconferentie 
van 2007 op te volgen. De 
geharmoniseerde subband van 790-862 
MHz moet zo spoedig mogelijk en in ieder 
geval uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
worden vrijgegeven en toegewezen aan 
mobiele breedbanddiensten.
Daarna dient ten minste twee derde van 
het aanvullende spectrum dat wordt 
vrijgegeven op de UHF banden IV/V 
(470-862 MHz) door de digitalisering van 
radio-uitzendingen rechtstreeks te worden 
toegewezen aan mobiele 
breedbandnetwerken totdat de 
doelstellingen van een 50:50-verdeling 
van de frequenties tussen radio- en 
mobiele diensten is bereikt. De frequenties 
dienen op een geharmoniseerde manier te 
worden toegewezen. De benodigde 
planningsprocedures dienen zo spoedig 
mogelijk aan te vangen.
Op verzoek van een mobiele 
dienstverlener dient de nationale 
regelgevende instantie na te gaan of de 
huidige verdeling en toewijzing voor 
radiofrequenties die zijn afgegeven voor 
radio-uitzendingen nodig is voor de 
verwezenlijking van de in artikel 9, lid 4 
genoemde doelstellingen. Een dergelijk 
onderzoek moet binnen drie maanden zijn 
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afgerond. Indien de indeling en toewijzing 
niet nodig zijn voor de verwezenlijking 
van die doelstellingen dient de nationale 
regelgevende instantie binnen zes 
maanden over te gaan tot hertoewijzing 
aan mobiele diensten. Indien er dringende 
redenen zijn kan de nationale 
regelgevende instantie, na de Commissie 
op de hoogte te stellen, de termijn met nog 
eens drie maanden verlengen.

Or. de

Motivering

Im Falle einer ausreichenden Zuteilung von Frequenzen im UHF Band können mobile 
Breitbanddienste einen großen Beitrag zur Überwindung der digitalen Kluft leisten und damit 
auch Bürgern in ländlichen Regionen einen Zugang zur Informationsgesellschaft bieten. 
Deshalb ist eine rasche Zuteilung an Anbieter von mobilen Breitbanddiensten zu begrüßen. 
Weiterhin sind zur Wahrung der kulturellen Vielfalt auch die Interessen der Rundfunkanbieter 
zu berücksichtigen, so dass eine hälftige Teilung der Frequenzen zwischen Rundfunkanbietern 
und Mobilfunkanbietern angemessen erscheint. Um Planungssicherheit für die Beteiligten zu 
erreichen ist es wichtig, daß die Richtlinie konkrete Vorgaben für die Zuteilung der 
sogenannten digitalen Dividende macht.

Amendement 378
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. de lidstaten zorgen voor het 
vrijgeven van het digitale spectrum, wat 
zal zorgen voor een betere toegang tot de 
informatiemaatschappij voor iedereen.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt gewaarborgd dat toekomstige technologische ontwikkelingen voor omroep-
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en mobiele breedbanddiensten worden geharmoniseerd, teneinde mogelijke hindernissen te 
kunnen nemen en een betaalbare breedbandtoegang in heel Europa zo spoedig mogelijk te 
vergroten.

Amendement 379
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zorgen voor de 
toepassing van de bepalingen van lid 3 t/m 
6, na raadpleging van de belanghebbende 
partijen en ten volle rekening houdend
met de beoordeling van de betreffende 
technische en normalisatie-instellingen. 
Bij de toepassing van dit artikel dienen de 
lidstaten passende maatregelen te nemen 
om eerlijke mededinging te garanderen en 
ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de investeringen die de 
marktspelers hebben gedaan voor de 
aanschaf van radiofrequenties.

Or. en

Motivering

De toepassing van de beginselen van technologie- en dienstenneutraliteit mag de 
investeringen van vooral mobiele exploitanten in 3G-licenties en particuliere omroepen in 
frequentiehandel niet in gevaar brengen. Tegelijkertijd dienen deze beginselen te worden 
toegepast in samenhang met de doelstelling van het bevorderen van een niet markt verstorend 
mechanisme en eerlijke concurrentie.
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Amendement 380
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Herziening van beperkingen op bestaande 

rechten
1. Voor een periode van vijf jaar die 
ingaat op [1 januari 2010] zorgen de 
lidstaten ervoor dat houders van rechten 
op het gebruik van radiofrequenties die 
vóór die datum zijn verleend, een 
aanvraag kunnen indienen bij de 
bevoegde nationale regelgevende instantie 
om beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.
Alvorens zij een besluit neemt, stelt de 
nationale regelgevende instantie de 
houder van het recht in kennis van haar 
herevaluatie van de beperkingen, met 
vermelding van het recht na de 
herevaluatie en geeft hij deze houder een
redelijke termijn om zijn verzoek terug te 
trekken.
Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan of tot het eind van de 
periode van vijf jaar, afhankelijk van wat 
eerder is.
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 
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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.
3. Na de in lid 1 bedoelde periode van vijf 
jaar nemen de lidstaten alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
artikel 9, de leden 3 en 4, van toepassing 
is op alle overige toewijzingen en 
bestemmingen van radiofrequenties die 
bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.
4. Bij de toepassing van dit lid nemen de 
lidstaten passende maatregelen om billijke 
mededinging te waarborgen.

Or. en

Motivering

De gedwongen herziening van bestaande rechten zal waarschijnlijk leiden tot enorme 
onzekerheid voor ondernemingen, investeringen ontmoedigen en houdt geen rekening met de 
commerciële realiteit voor vele exploitanten.

Amendement 381
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis Schrappen
Herziening van beperkingen op bestaande 

rechten
1. Voor een periode van vijf jaar die 
ingaat op [1 januari 2010] zorgen de 
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lidstaten ervoor dat houders van rechten 
op het gebruik van radiofrequenties die 
vóór die datum zijn verleend, een 
aanvraag kunnen indienen bij de 
bevoegde nationale regelgevende instantie 
om beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.
Alvorens zij een besluit neemt, stelt de 
nationale regelgevende instantie de 
houder van het recht in kennis van haar 
herevaluatie van de beperkingen, met 
vermelding van het recht na de 
herevaluatie en geeft hij deze houder een 
redelijke termijn om zijn verzoek terug te 
trekken.
Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan of tot het eind van de 
periode van vijf jaar, afhankelijk van wat 
eerder is.
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.
3. Na de in lid 1 bedoelde periode van vijf 
jaar nemen de lidstaten alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
artikel 9, de leden 3 en 4, van toepassing 
is op alle overige toewijzingen en 
bestemmingen van radiofrequenties die 
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bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.
4. Bij de toepassing van dit lid nemen de 
lidstaten passende maatregelen om billijke 
mededinging te waarborgen.

Or. en

Motivering

De gedwongen herziening van bestaande rechten zal waarschijnlijk leiden tot enorme 
onzekerheid voor ondernemingen, investeringen ontmoedigen en houdt geen rekening met de 
commerciële realiteit voor vele exploitanten.

Amendement 382
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van één jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

Or. en

Motivering

De periode vanaf wanneer de lidstaten de nieuwe regels op het gebied van frequentiebeheer 
moeten toepassen moet worden teruggebracht tot één jaar. Hoe sneller herschikking van 
spectrum mogelijk is, des te sneller exploitanten efficiëntieverbeteringen kunnen doorvoeren, 
waardoor klanten op de lange termijn kunnen profiteren van lagere prijzen en een betere 
dienstverlening. Licentiehouders dienen, binnen hun rechten, de mogelijkheid te krijgen hun 
frequentiebanden te gebruiken voor iedere gestandaardiseerde technologie die zij verkiezen. 
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Voor een efficiënt gebruik van spectrum zijn zoveel mogelijk vergunningszekerheid en zo min 
mogelijk beperkingen op het gebruik van spectrum van essentieel belang.

Amendement 383
Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [datum van omzetting] kunnen de 
lidstaten ervoor zorgen dat houders van 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
die vóór die datum zijn verleend voor een 
periode van minimaal vijf jaar, een aanvraag 
kunnen indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken. 
Uiterlijk 1 januari 2015 dienen de lidstaten 
alle benodigde maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat artikel 9, de leden 3 en 
4 van toepassing zijn op alle indelingen en 
toewijzingen van radiofrequenties die 
bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.

Or. en

Amendement 384
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 1. Voor [1 januari 2015] dienen de lidstaten
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op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

alle benodigde maatregelen te nemen om te 
verzekeren dat artikel 9, leden 3 en 4 van 
toepassing zijn op alle indelingen en 
toewijzingen van radiofrequenties die 
bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.

Or. en

Motivering

Alle vergunningen dienen voor een bepaalde datum overeen te stemmen met de vereisten van 
artikel 9, leden 3 en 4, maar de lidstaten dienen flexibel te zijn in het beheer van dit proces, 
teneinde in te kunnen springen op nationale omstandigheden.

Amendement 385
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten 
ervoor dat houders van rechten op het 
gebruik van radiofrequenties die vóór die 
datum zijn verleend, een aanvraag kunnen 
indienen bij de bevoegde nationale 
regelgevende instantie om beperkingen op 
hun rechten overeenkomstig artikel 9, de 
leden 3 en 4 opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van vijf jaar vanaf [de 
datum van omzetting van deze richtlijn] 
zorgen de lidstaten ervoor dat houders van 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
die vóór 1 januari 2010 zijn verleend, een 
aanvraag kunnen indienen bij de bevoegde 
nationale regelgevende instantie om 
beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
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Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendement 386
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten ervoor 
dat houders van rechten op het gebruik van 
radiofrequenties die vóór die datum zijn 
verleend, een aanvraag kunnen indienen bij 
de bevoegde nationale regelgevende instantie 
om beperkingen op hun rechten 
overeenkomstig artikel 9, de leden 3 en 4 
opnieuw te onderzoeken.

1. Voor een periode van vijf jaar die ingaat 
op [1 januari 2010] zorgen de lidstaten ervoor 
dat houders van rechten op het gebruik van 
radiofrequenties die vóór die datum zijn 
verleend, een aanvraag kunnen indienen bij 
de bevoegde nationale instantie om 
beperkingen op hun rechten overeenkomstig 
artikel 9, de leden 3 en 4 opnieuw te 
onderzoeken.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie voor spectrumkwesties is niet altijd dezelfde instantie als de in de 
kaderrichtlijn gedefinieerde nationale regelgevende instantie.

Amendement 387
Reino Paasilinna

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



PE407.631v01-00 56/108 AM\725138NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens zij een besluit neemt, stelt de 
nationale regelgevende instantie de houder 
van het recht in kennis van haar herevaluatie 
van de beperkingen, met vermelding van het 
recht na de herevaluatie en geeft hij deze 
houder een redelijke termijn om zijn verzoek 
terug te trekken.

Alvorens zij een besluit neemt, stelt de 
nationale instantie de houder van het recht in 
kennis van haar herevaluatie van de 
beperkingen, met vermelding van het recht na 
de herevaluatie en geeft hij deze houder een 
redelijke termijn om zijn verzoek terug te 
trekken.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie voor spectrumkwesties is niet altijd dezelfde instantie als de in de 
kaderrichtlijn gedefinieerde nationale regelgevende instantie. 

Amendement 388
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan of tot het eind van de 
periode van vijf jaar, afhankelijk van wat 
eerder is.

Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan. 

Or. en

Motivering

De periode vanaf wanneer de lidstaten de nieuwe regels op het gebied van het beheer van 
radiofrequenties moeten toepassen dient te worden teruggebracht tot een jaar. Hoe sneller 
herschikking van spectrum mogelijk is, des te sneller exploitanten efficiëntieverbeteringen 
kunnen doorvoeren, waardoor klanten op de lange termijn kunnen profiteren van lagere 
prijzen en een betere dienstverlening. Licentiehouders dienen, binnen hun rechten, de 
mogelijkheid te krijgen hun frequentiebanden te gebruiken voor iedere gestandaardiseerde 
technologie die zij verkiezen. Voor een efficiënt gebruik van spectrum zijn zoveel mogelijk 
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vergunningszekerheid en zo min mogelijk beperkingen op het gebruik van spectrum essentieel.

Amendement 389
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan of tot het eind van de 
periode van vijf jaar, afhankelijk van wat 
eerder is.

Wanneer de houder zijn verzoek intrekt 
blijft het recht ongewijzigd tot het 
verstrijken ervan. 

Or. es

Motivering

Vanwege het bestaan van gebruiksrechten die mogelijk gevolgen hebben voor derden dient er 
voldoende tijd te zijn om de benodigde regelgevende maatregelen te nemen.

Amendement 390
Anne Laperrouze

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 

2. Dit artikel is niet van toepassing op 
door de lidstaten ingevoerde beperkingen 
om culturele en 
mediabeleidsdoelstellingen, zoals 
culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media, te bevorderen.
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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.

Or. fr

Motivering

Aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de reikwijdte, de aard en 
de duur van de beperkingen op de beginselen van technologische en dienstenneutraliteit om 
culturele en mediabeleidsdoelstellingen te bevorderen, is de in artikel 9 genoemde 
herzieningsprocedure in dergelijke gevallen niet passend. Bovendien verwart lid 2 twee 
verschillende punten: de herziening van beperkingen en de herziening van gebruiksrechten. 
Het tweede punt valt onder artikel 5, lid 2 van de Machtigingsrichtlijn.

Amendement 391
Rebecca Harms

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, met inbegrip van omroepdiensten, 
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 

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, met inbegrip van de levering van 
een radio- of omroepdienst, dient het 
recht om het deel van de radiofrequenties 
dat is toegewezen om die doelstelling te 
verwezenlijken ongewijzigd te blijven 
totdat het is verlopen. Het deel van de 
radiofrequenties dat mogelijk onnodig 
wordt voor de verwezenlijking van die 
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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.

doelstelling dient aan een nieuwe 
indelingsprocedure te worden 
onderworpen in overeenstemming met
artikel 9, de leden 3 en 4 van deze richtlijn 
en artikel 7, lid 2, van de 
Machtigingsrichtlijn.

Or. en

Motivering

Radio- en omroepexploitanten moeten hun dienstverlening na de omschakeling naar digitale 
radio en televisie kunnen voortzetten en deze zelfs verder kunnen ontwikkelen.

Amendement 392
Catherine Trautmann

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 mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan een 
specifieke doelstelling van algemeen belang, 
met inbegrip van het verlenen van 
omroepdiensten, blijft zijn recht op het 
gebruik van het deel van de radiofrequenties 
dat nodig is om een dergelijke doelstelling te 
verwezenlijken ongewijzigd totdat dat recht 
is verlopen. Het deel van de radiofrequenties
dat wordt gebruikt 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
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Motivering

Omroeporganisaties moeten hun omroepdiensten na de omschakeling naar digitale radio en 
televisie kunnen blijven leveren en ze zelfs verbeteren (denk aan HDTV). Het deel van het 
digitale dividend dat niet wordt gebruikt voor omroepdoeleinden dient aan andere doeleinden 
te worden toegewezen, in overeenstemming met de nieuwe regels.

Amendement 393
Pilar del Castillo Vera

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 mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang, blijft zijn recht op het gebruik van
het deel van de radiofrequenties dat nodig 
is om die doelstelling te verwezenlijken
ongewijzigd totdat dat recht verlopen is.
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
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Amendement 394
Lambert van Nistelrooij

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 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 
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
2002/20EG (de Machtigingsrichtlijn). De 
lidstaten zorgen ervoor dat aan alle 
benodigde voorwaarden voor een snelle 
verwezenlijking van de in artikel 9, lid 7 
genoemde doelstellingen wordt voldaan en 
dat men zich houdt aan het in dit lid
genoemde tijdspad.

Or. en

Motivering

De aanvullende tekst zorgt ervoor dat bovenstaand amendement in lijn is met de tekst van het 
amendement op artikel 9, lid 7.
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Amendement 395
Werner Langen

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 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. De lidstaten zorgen 
ervoor dat aan alle benodigde voorwaarden 
voor een snelle verwezenlijking van de in 
artikel 9, lid 7 genoemde doelstellingen 
wordt voldaan en dat men zich houdt aan 
het in artikel 9, lid 7 genoemde tijdspad.

Or. de

Motivering

Dit amendement is bedoeld om ervoor te zorgen dat de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het ontwikkelen van mobiele breedbanddiensten en het bevorderen van culturele en 
taalkundige diversiteit geen vertraging oploopt.



AM\725138NL.doc 63/108 PE407.631v01-00

NL

Amendement 396
Gianni De Michelis

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 mogen 
gebruiken is verleend om te voldoen aan 
een specifieke doelstelling van algemeen 
belang en niet commercieel is verkregen,
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.

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 
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Amendement 397
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na de in lid 1 bedoelde periode van vijf
jaar nemen de lidstaten alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
artikel 9, de leden 3 en 4, van toepassing is 
op alle overige toewijzingen en 
bestemmingen van radiofrequenties die 
bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.

3. Na de in lid 1 bedoelde periode van één
jaar nemen de lidstaten alle passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
artikel 9, de leden 3 en 4, van toepassing is 
op alle overige toewijzingen en 
bestemmingen van radiofrequenties die 
bestonden op de datum waarop deze 
richtlijn in werking trad.

Or. en

Amendement 398
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de toepassing van dit lid nemen de 
lidstaten passende maatregelen om billijke 
mededinging te waarborgen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit lid is onnodig, aangezien maatregelen om billijke mededinging te bevorderen één van de
doelstellingen zijn van artikel 8.
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Amendement 399
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de toepassing van dit lid nemen de 
lidstaten passende maatregelen om billijke 
mededinging te waarborgen.

4. Bij de toepassing van dit lid nemen de 
lidstaten passende maatregelen om billijke 
mededinging te waarborgen, door ervoor te 
zorgen dat ten volle rekening wordt 
gehouden met de investeringen die de 
marktspelers hebben gedaan voor de 
aanschaf van radiofrequenties. 

Or. en

Motivering

A sunset period during which national regulators should be obliged to allow existing right 
holders to apply for a variation of their license is suitable and necessary to cope with the 
transition phase between the current and newly proposed spectrum management regime. 
Since the new regime introduces significant changes in the frequency management process, 
with significant impacts on the existing rights, we consider that the correct timeframe for 
member States and undertakings to adapt to the new regime should be necessary extended 
and linked to the timing of the regulatory review. At the same time, it should be applied in a 
way to be consistent with the objective of promoting a non-distorting mechanism and fair 
competition in the markets. 

Amendement 400
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het bepalen van de reikwijdte, de 
aard en de duur van de maatregelen voor 
de bevordering van culturele en 
mediabeleidsdoelstellingen, zoals 
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culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media, valt onder de 
bevoegdheden van de lidstaten, in 
overeenstemming met hun eigen 
nationale wetgeving.

Or. en

Motivering

Zorgt voor samenhang in woordgebruik, aangezien artikel 9, lid 4 verwijst naar 
"maatregelen" en niet naar "beperkingen".

Amendement 401
Reino Paasilinna

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

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, indien van
toepassing, dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
kunnen overdragen of verhuren.

Or. en

Motivering

Het bevorderen van de overdraagbaarheid van individuele gebruiksrechten is belangrijk, 
maar het is niet nodig specifieke frequentiebanden op Europees niveau toe te wijzen of de 
voorwaarden met betrekking tot de overdracht te harmoniseren. Het is tevens van essentieel 
belang dat toestemming vooraf van de bevoegde instantie van de lidstaat vereist kan zijn voor 
een overdracht.



AM\725138NL.doc 67/108 PE407.631v01-00

NL

Amendement 402
Catherine Trautmann

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

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 een 
dergelijke overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures en geen verandering met zich 
meebrengt in de dienst die via die 
frequentieband wordt geleverd of in de 
aan de gebruiksrechten verbonden 
verplichtingen.

Or. en

Motivering

Verhandelbaarheid mag niet leiden tot een gebrek aan diversiteit van diensten of tot 
speculatie en dient tevens van toepassing te zijn op gevallen waarin het gebruik van spectrum 
gratis is, maar wel verbonden aan bepaalde verplichtingen. Bovendien mogen nationale 
procedures niet genegeerd worden, aangezien spectrumbeheer een nationale bevoegdheid 
blijft.

Amendement 403
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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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.

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 een 
dergelijke overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures en geen verandering met zich 
meebrengt in de voor die 
radiofrequentieband bedoelde, in de 
nationale frequentieplannen en in de 
radioregelgeving van de ITU vastgelegde 
dienst.

Or. en

Motivering

Een efficiënt beheer van spectrum is de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende 
instantie (artikel 9, lid 1). Wanneer de overdracht of verhuur van rechten leidt tot een 
"verandering van gebruik" (d.w.z. een verandering van technologie, met verschillende 
kenmerken/patronen), dan is het aannemelijk dat dit de risico's van schadelijke interferentie 
aanzienlijk doet toenemen, ten koste van spectrumgebruikers en uiteindelijk de 
eindgebruikers.

Amendement 404
Erika Mann

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

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 een 
dergelijke overdracht in overeenstemming 
is met nationale procedures.
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Or. en

Motivering

Het beperken van verhandeling tot leveranciers van dezelfde dienst zal de voordelen van 
verhandeling ondermijnen en de algemene bedoeling achter de spectrumhervormingen 
frustreren.

Amendement 405
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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 en in 
overeenstemming met nationale wettelijk 
voorgeschreven procedures.

Or. es

Motivering

De overdracht van rechten dient plaats te vinden in overeenstemming met nationale wettelijk 
voorgeschreven procedures. Voorafgaande toestemming kan nodig zijn om te voorkomen dat 
frequenties in handen komen van bepaalde partijen op de markt.

Amendement 406
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 1 – alinea 1
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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 een 
dergelijke overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures.

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt een kleine wijziging aan op amendement 30 van de rapporteur. 
Dienstenneutraliteit is belangrijk zolang het binnen de doelstellingen van het overheidsbeleid 
van de lidstaten blijft. Dienstenneutraliteit en de verhandeling van spectrum mogen niet 
uitdrukkelijk worden verboden.

Amendement 407
Lena Ek

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

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 een 
dergelijke overdracht of verhuur in 
overeenstemming is met nationale 
procedures.

Or. en
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Motivering

The fundamental idea behind increased flexibility for spectrum users is that users themselves 
are better at judging what is the right balance between services than the State. This 
amendment seems to suggest that regulators can make better decisions on how much 
spectrum should be used for specific services than those actually providing or using those 
services.
Any conditions attached to a license, such as, for instance, an obligation to provide a certain 
service, shall of course be unaffected by the transfer or lease of the license. Within those 
parameters of the license conditions, however, license holders should be free to provide any 
service they regard as the most efficient use of spectrum.

Amendement 408
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

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, in 
overeenstemming met nationale 
procedures.

Or. en

Motivering

Gezien de gevoeligheid van de telecommunicatiesector dienen nationale regelgevende 
instanties het kader voor de overdracht te bepalen.
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Amendement 409
Dragoş Florin David

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

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 met
voorafgaande toestemming van de 
nationale regelgevende instantie.

Or. en

Amendement 410
Gunnar Hökmark

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

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.

Or. en
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Amendement 411
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van 
radiofrequenties overdragen of verhuren 
aan andere ondernemingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het bevorderen van de overdraagbaarheid van individuele gebruiksrechten is belangrijk, 
maar het is niet nodig specifieke frequentiebanden op Europees niveau toe te wijzen of de 
voorwaarden met betrekking tot de overdracht te harmoniseren. Het is tevens van essentieel 
belang dat toestemming vooraf van de bevoegde instantie van de lidstaat vereist kan zijn voor 
een overdracht. De bevoegde instantie voor spectrumkwesties is niet altijd dezelfde instantie 
als de in de kaderrichtlijn gedefinieerde nationale regelgevende instantie.

Amendement 412
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen.

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen, in overeenstemming met 
nationale wettelijk voorgeschreven 
procedures.
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Or. es

Motivering

De overdracht van rechten dient plaats te vinden in overeenstemming met nationale wettelijk 
voorgeschreven procedures. Voorafgaande toestemming kan nodig zijn om te voorkomen dat 
frequenties in handen komen van bepaalde partijen op de markt.

Amendement 413
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen.

In andere banden kunnen de lidstaten 
toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen, in overeenstemming met 
nationale procedures.

Or. en

Motivering

Gezien de gevoeligheid van de telecommunicatiesector dienen nationale regelgevende 
instanties het kader voor de overdracht te bepalen.

Amendement 414
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In andere banden kunnen de lidstaten In andere banden kunnen de lidstaten 
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toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen.

toestaan dat ondernemingen individuele 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
overdragen of verhuren aan andere 
ondernemingen, in overeenstemming met 
nationale procedures.

Or. en

Motivering

Een efficiënt beheer van spectrum is de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende 
instantie (artikel 9, lid 1). Wanneer de overdracht of verhuur van rechten leidt tot een 
"verandering van gebruik" (d.w.z. een verandering van technologie, met verschillende 
kenmerken/patronen), dan is het aannemelijk dat dit de risico's van schadelijke interferentie 
aanzienlijk doet toenemen, ten koste van spectrumgebruikers en uiteindelijk de 
eindgebruikers.

Amendement 415
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het bij een dergelijke overdracht of 
verhuur echter om frequenties zou gaan 
die beschikbaar zijn gesteld op basis van 
een beperking, teneinde te zorgen voor de 
verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang als omschreven in 
artikel 9, lid 4, dan is voorafgaande 
toestemming van de nationale 
regelgevende instantie vereist. Indien van 
toepassing kunnen de lidstaten een 
autorisatie of een advies vereisen van de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor audiovisuele 
mediadiensten.

Or. en
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Motivering

Gezien de bevoegdheid van de lidstaten om specifieke beperkingen op dienstenneutraliteit op 
te leggen, is het een logisch gevolg om enkele beperkingen op te leggen op de overdracht van 
die frequenties, ofwel "spectrumverhandeling". Dat is met name vanzelfsprekend in het geval 
van beperkingen op basis van cultuur- en mediabeleidsmaatregelen. Indien de verhandeling 
van spectrum op dit gebied echter wel is toegestaan dienen de lidstaten de bevoegdheid te 
houden om passende waarborgen in te voeren om ervoor te zorgen dat hun audiovisuele 
beleidsdoelstellingen niet ondermijnd worden.

Amendement 416
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Radiofrequenties die kosteloos aan 
belanghebbenden zijn toegewezen mogen 
niet worden overgedragen tegen een 
vergoeding.
Indien radiofrequenties zijn toegewezen 
ter verwezenlijking van een verplichting 
van algemeen belang, dient de overdracht 
van die frequenties gepaard te gaan met 
de overdracht van die verplichting op de 
belanghebbende.

Or. en

Motivering

Het zou onaanvaardbaar zijn dat belanghebbenden die frequenties kosteloos hebben 
verkregen inkomsten verwerven door deze frequenties te verkopen. Alle aan de frequenties 
verbonden verplichtingen moeten met deze frequenties worden overgedragen.
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Amendement 417
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt.
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door 
de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer op nationaal niveau specifieke 
voorwaarden voor het gebruik van een 
radiofrequentie zijn opgesteld of deze zijn
geharmoniseerd door de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met de 
vastgestelde voorwaarden voor 
geharmoniseerd gebruik.

Or. es

Motivering

Overdrachten moeten in ieder geval voldoen aan de eerder op nationaal of communautair 
niveau vastgelegde voorwaarden.

Amendement 418
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overdracht door een onderneming van de 
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rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de
radiofrequenties is geharmoniseerd door 
de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

rechten op het gebruik van radiofrequenties
wordt meegedeeld aan de nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer op nationaal niveau specifieke 
voorwaarden voor het gebruik van een 
radiofrequentie zijn opgesteld of deze zijn 
geharmoniseerd door de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk gebruik.

Or. en

Motivering

Een efficiënt beheer van spectrum is de verantwoordelijkheid van de nationale regelgevende 
instantie (artikel 9, lid 1). Wanneer de overdracht of verhuur van rechten leidt tot een 
"verandering van gebruik" (d.w.z. een verandering van technologie, met verschillende 
kenmerken/patronen), dan is het aannemelijk dat dit de risico's van schadelijke interferentie 
aanzienlijk doet toenemen, ten koste van spectrumgebruikers en uiteindelijk de 
eindgebruikers.

Amendement 419
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, evenals de daadwerkelijke 
overdracht ervan, wordt meegedeeld aan 
de nationale bevoegde instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
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Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie is niet altijd dezelfde instantie als de in de kaderrichtlijn gedefinieerde 
nationale regelgevende instantie.

Amendement 420
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overdracht door een onderneming van de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties
wordt meegedeeld aan de bevoegde 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
toewijzing van het spectrum en bekend 
wordt gemaakt. Wanneer het gebruik van 
de radiofrequenties is geharmoniseerd door 
de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

Or. en

Motivering

Niet het voornemen, maar de daadwerkelijke overdracht dient geregistreerd te worden. Het 
registreren van voornemens draagt het risico in zich van onnodige bureaucratie. De 
Radiospectrumbeschikking levert de basis voor belangrijk en goed functionerend werk, 
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bijvoorbeeld door het radiospectrumcomité.

Amendement 421
Lena Ek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overdracht door een onderneming van de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties
wordt meegedeeld aan de bevoegde 
instantie die verantwoordelijk is voor de 
toewijzing van het spectrum en bekend 
wordt gemaakt. Wanneer het gebruik van 
de radiofrequenties is geharmoniseerd door 
de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

Or. en

Motivering

Niet het voornemen, maar de daadwerkelijke overdracht dient geregistreerd te worden. Het 
registreren van voornemens draagt het risico in zich van onnodige bureaucratie. De 
Radiospectrumbeschikking levert de basis voor belangrijk en goed functionerend werk, 
bijvoorbeeld door het radiospectrumcomité..

Amendement 422
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 ter – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de toewijzing van 
het spectrum en bekend wordt gemaakt. 
Wanneer het gebruik van de 
radiofrequenties is geharmoniseerd door de 
toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
voornemen van een onderneming om de 
rechten op het gebruik van radiofrequenties 
over te dragen, wordt meegedeeld aan de 
nationale instantie die verantwoordelijk is 
voor de toewijzing van het spectrum en 
bekend wordt gemaakt. Wanneer het 
gebruik van de radiofrequenties is 
geharmoniseerd door de toepassing van de 
Radiospectrumbeschikking of andere 
communautaire maatregelen, moet die 
overdracht in overeenstemming zijn met 
dergelijk geharmoniseerd gebruik. 

Or. en

Motivering

Het bevorderen van de overdraagbaarheid van individuele gebruiksrechten is belangrijk, 
maar het is niet nodig specifieke frequentiebanden op Europees niveau toe te wijzen of de 
voorwaarden met betrekking tot de overdracht te harmoniseren. Het is tevens van essentieel 
belang dat toestemming vooraf van de bevoegde instantie van de lidstaat vereist kan zijn voor 
een overdracht. De bevoegde instantie voor spectrumkwesties is niet altijd dezelfde instantie 
als de in de kaderrichtlijn gedefinieerde nationale regelgevende instantie.

Amendement 423
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater Schrappen
Harmoniseringmaatregelen voor 

radiofrequentiebeheer
Om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt, kan de Commissie om 
de beginselen van dit artikel te bereiken, 
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passende uitvoeringsmaatregelen nemen 
om: 
(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd; 
(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;
(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;
(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 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].

Or. de
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Motivering

Het voorstel van de Commissie om de richtsnoeren goed te keuren in overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure met toetsing vormt een aanzienlijke beperking van de rechten van het 
Europees Parlement en dient daarom te worden verworpen.

Amendement 424
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater Schrappen
Harmoniseringmaatregelen voor 

radiofrequentiebeheer
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: 
(a) de identificatie van de banden te 
harmoniseren waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd; 
(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;
(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;
(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 



PE407.631v01-00 84/108 AM\725138NL.doc

NL

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 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].

Or. en

Motivering

Hoewel de huidige coördinatiemechanismen kunnen worden verbeterd is het niet zeker dat de 
omvang en de aard van de harmonisatie- of coördinatieproblemen van Europa zodanig zijn 
dat een radicale verandering in de institutionele opzet gerechtvaardigd is.

Amendement 425
Erna Hennicot-Schoepges

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

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, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken en in 
overeenstemming met artikel 9 quinquies 
en de Radiospectrumbeschikking, 
passende uitvoeringsmaatregelen nemen 
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om:

Or. en

Motivering

De voorwaarden waarop radiospectrum op nationaal niveau kan worden overgedragen of 
verhuurd dienen te worden overgelaten aan de nationale regelgevende instanties, aangezien 
zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een doelmatig spectrumbeheer.

Amendement 426
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.
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Amendement 427
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 428
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de interne markt en onverminderd 
artikel 8 bis, kan de Commissie om de 
beginselen van dit artikel te bereiken, 
passende technische 
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om: uitvoeringsmaatregelen nemen om: 

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 429
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang. Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.
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Amendement 430
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 431
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren in 
overeenstemming met de in bijlage IIa 
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genoemde procedure;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 432
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren in 
overeenstemming met de in bijlage IIa 
genoemde procedure;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.
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Amendement 433
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren in 
overeenstemming met artikel 9;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 434
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren in 
overeenstemming met artikel 9;

Or. en
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Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/EG), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft op 
technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang. Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 435
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de regels met betrekking tot de 
beschikbaarheid en een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te harmoniseren in 
overeenstemming met artikel 9;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.
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Amendement 436
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) te zorgen voor gecoördineerde en 
tijdige informatievoorziening over de 
toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties in 
overeenstemming met de in bijlage IIa 
omschreven procedure;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 437
Dominique Vlasto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) te zorgen voor gecoördineerde en 
tijdige informatievoorziening over de 
toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties in 
overeenstemming met de in bijlage IIa 
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omschreven procedure;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 438
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) te zorgen voor gecoördineerde en 
tijdige informatievoorziening over de 
toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.
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Amendement 439
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) te zorgen voor gecoördineerde en 
tijdige informatievoorziening over de 
toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 440
Rebecca Harms

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) te zorgen voor gecoördineerde en 
tijdige informatievoorziening over de 
toewijzing, beschikbaarheid en het 
gebruik van radiofrequenties;

Or. en



AM\725138NL.doc 95/108 PE407.631v01-00

NL

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/EG), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft op 
technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang. Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 441
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen rechtstreeks 
onderling kunnen worden overgedragen of 
verhuurd te identificeren, behalve 
radiofrequenties waarvoor de lidstaten 
hebben bepaald dat zij voor 
omroepdiensten moeten worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.
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Amendement 442
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren, behalve radiofrequenties 
waarvoor de lidstaten hebben bepaald dat 
zij voor omroepdiensten moeten worden
gebruikt;

Or. en

Motivering

De maatregelen waarvoor wordt voorgesteld ze via een comitéprocedure aan te nemen zijn 
veel breder dan slechts "niet-essentiële" onderdelen van de richtlijn. Anderzijds zou er nog 
veel harmonisatie kunnen plaatsvinden en heeft al succesvol plaatsgevonden op basis van de 
bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG). Daarom dienen (b) en (c) van het 
artikel te worden geschrapt. Verwijzend naar overweging 23 valt het opstellen van 
mediabeleidsmaatregelen onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 443
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren, behalve radiofrequenties 
waarvoor de lidstaten hebben bepaald dat 
zij voor omroepdiensten moeten worden
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gebruikt;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 444
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren, behalve radiofrequenties 
waarvoor de lidstaten hebben bepaald dat 
zij voor omroepdiensten moeten worden
gebruikt;

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
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armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendement 445
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren, behalve radiofrequenties 
waarvoor de lidstaten hebben bepaald dat 
zij voor omroepdiensten moeten worden
gebruikt;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 446
Ruth Hieronymi, Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter a
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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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen rechtstreeks 
onderling kunnen worden overgedragen of 
verhuurd te identificeren, behalve 
radiofrequenties waarvoor de lidstaten 
hebben bepaald dat zij voor 
omroepdiensten moeten worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/Commissie), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft 
op technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang (nieuwe tekst 
onder (d) die overeenkomt met artikel 1, lid 4 van de Spectrumbeschikking). Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 447
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen rechtstreeks 
onderling kunnen worden overgedragen of 
verhuurd te identificeren, behalve 
radiofrequenties waarvoor de lidstaten 
hebben bepaald dat zij voor 
omroepdiensten moeten worden gebruikt;

Or. en
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Motivering

Er dient te worden gezorgd voor juridische samenhang met artikel 8 bis (nieuw) en de 
definitie van technologische en dienstenneutraliteit in artikel 9 van deze richtlijn. Bovendien 
dient voor juridische samenhang te worden gezorgd met de Radiospectrumbeschikking 
(676/2002/EG), met name wat de reikwijdte van het artikel betreft dat betrekking heeft op 
technische uitvoeringsmaatregelen en doelstellingen van algemeen belang. Ieder 
geharmoniseerd besluit over verdere uitzonderingen op technologische en dienstenneutraliteit 
vormt een essentieel onderdeel van deze richtlijn en dient te worden onderworpen aan een 
wetgevend amendement.

Amendement 448
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren, behalve radiofrequenties;

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de 
uitgifte van de oorspronkelijke vergunningen voor overgedragen of verhuurde frequenties een 
nationale bevoegdheid blijft. Daardoor kan rekening worden gehouden met specifieke 
verplichtingen, zoals de verplichting om ontvangst te garanderen of verplichtingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. De noodzaak om eerlijke mededinging te waarborgen wordt 
niet ter discussie gesteld, maar deze hangt af van specifieke nationale maatregelen die 
rekening moeten houden met de situatie in de verschillende lidstaten.
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Amendement 449
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 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 banden waarvoor gebruiksrechten 
tussen ondernemingen onderling kunnen 
worden overgedragen of verhuurd te 
identificeren;

Or. en

Motivering

De voorwaarden waarop radiospectrum op nationaal niveau kan worden overgedragen of 
verhuurd dient te worden overgelaten aan de nationale regelgevende instanties, aangezien zij 
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een doelmatig spectrumbeheer.

Amendement 450
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

(b) 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, 
met inbegrip van omroepdiensten, te 
harmoniseren in overeenstemming met 
artikel 9, de leden 3 en 4;
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Or. en

Motivering

De maatregelen waarvoor wordt voorgesteld ze via een comitéprocedure aan te nemen zijn 
veel breder dan slechts "niet-essentiële" onderdelen van de richtlijn. Anderzijds zou er nog 
veel harmonisatie kunnen plaatsvinden en heeft al succesvol plaatsgevonden op basis van de 
bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG). Daarom dienen (b) en (c) van het 
artikel te worden geschrapt. Verwijzend naar overweging 23 valt het opstellen van 
mediabeleidsmaatregelen onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 451
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

(b) 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 3 en 4;

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de 
uitgifte van de oorspronkelijke vergunningen voor overgedragen of verhuurde frequenties een 
nationale bevoegdheid blijft. Daardoor kan rekening worden gehouden met specifieke 
verplichtingen, zoals de verplichting om ontvangst te garanderen of verplichtingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. De noodzaak om eerlijke mededinging te waarborgen wordt 
niet ter discussie gesteld, maar deze hangt af van specifieke nationale maatregelen die 
rekening moeten houden met de situatie in de verschillende lidstaten.
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Amendement 452
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

Schrappen

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendement 453
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorwaarden waarop radiospectrum op nationaal niveau kan worden overgedragen of 
verhuurd dienen te worden overgelaten aan de nationale regelgevende instanties, aangezien 
zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een doelmatig spectrumbeheer.

Amendement 454
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten te harmoniseren;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
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dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 455
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel1 – punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten en de voorwaarden, 
procedures, grenzen, beperkingen, 
intrekkingen en overgangsvoorschriften 
die van toepassing zijn op dergelijke 
overdrachten of huurovereenkomsten te 
harmoniseren;

(b) de voorwaarden die gekoppeld zijn aan 
dergelijke rechten te harmoniseren;

Or. en

Motivering

Het onderbrengen van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie van de 
Radiospectrumbeschikking in de kaderrichtlijn dient gepaard te gaan met de opname van een 
bepaling in de richtlijn die gelijk is aan artikel 1, lid 4 van de Radiospectrumbeschikking. Met 
het oog op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor het cultuur- en mediabeleid, 
dient de Commissie geen omroepfrequentiebanden te identificeren als banden waarvoor 
gebruiksrechten kunnen worden overgedragen of verhuurd. Krachtens artikel 9 ter is de 
overdracht of huur van individuele rechten onderworpen aan nationale procedures en dient 
de Commissie deze procedures dus niet te harmoniseren.

Amendement 456
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

Schrappen

Or. en

Motivering

De maatregelen waarvoor wordt voorgesteld ze via een comitéprocedure aan te nemen zijn 
veel breder dan slechts "niet-essentiële" onderdelen van de richtlijn. Anderzijds zou er nog 
veel harmonisatie kunnen plaatsvinden en heeft al succesvol plaatsgevonden op basis van de 
bestaande Radiospectrumbeschikking (676/2002/EG). Daarom dienen (b) en (c) van het 
artikel te worden geschrapt. Verwijzend naar overweging 23 valt het opstellen van 
mediabeleidsmaatregelen onder de bevoegdheid van de lidstaten.

Amendement 457
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorwaarden waarop radiospectrum op nationaal niveau kan worden overgedragen of 
verhuurd dienen te worden overgelaten aan de nationale regelgevende instanties, aangezien 
zij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor een doelmatig spectrumbeheer.
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Amendement 458
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

Schrappen

Or. es

Motivering

La supresión de las letras b) y c) tiene su origen en que las condiciones impuestas a tales 
transferencias, así como los procedimientos, condiciones y límites, han de de establecerse 
siguiendo el principio de subsidiariedad.

Por coherencia con los planteamientos realizados en la propuesta de modificación del 
artículo 9, la aplicación de los principios de neutralidad tecnológica y de servicios debe ser 
una responsabilidad encomendada a los Estados miembros, siempre que sea posible con la 
gestión coordinada del espectro realizada a nivel nacional y, por tanto, las medidas de 
armonización pasan por la identificación de las bandas a las que necesariamente deben 
aplicarse estos principios de neutralidad de la UE.

Amendement 459
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 10
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 quater – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de specifieke maatregelen te 
harmoniseren om te zorgen voor billijke 
mededinging wanneer individuele rechten 
worden overgedragen;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van specifieke rechten en verplichtingen verbonden aan de 
uitgifte van de oorspronkelijke vergunningen voor overgedragen of verhuurde frequenties een 
nationale bevoegdheid blijft. Daardoor kan rekening worden gehouden met specifieke 
verplichtingen, zoals de verplichting om ontvangst te garanderen of verplichtingen op het 
gebied van ruimtelijke ordening. De noodzaak om eerlijke mededinging te waarborgen wordt 
niet ter discussie gesteld, maar deze hangt af van specifieke nationale maatregelen die 
rekening moeten houden met de situatie in de verschillende lidstaten.
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