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Amendement 717
Dominique Vlasto, Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Aan artikel 3 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 bis. Voor mondiale 
telecommunicatiediensten geldt slechts 
een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure met een 
specifieke registratie van de activiteit op 
het gebied van elektronische 
communicatiediensten als "mondiale 
telecommunicatiediensten". Mondiale 
telecommunicatiediensten zijn 
databeheer- en spraakdiensten die worden 
geleverd aan multinationale 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
verschillende landen, meestal verspreid 
over meerdere continenten. Deze diensten 
hebben van nature een 
grensoverschrijdend karakter en binnen 
Europa zijn het altijd pan-Europese 
diensten."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het huidige algemene telecommunicatiekader van de EU moet een aanbieder 
van mondiale telecommunicatiediensten (GTS) aan de nationale machtigingsvoorwaarden 
voldoen om in elke lidstaat een pan-Europese dienst te kunnen aanbieden. Deze voorwaarden 
verschillen aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat en er zijn vaak grote verschillen tussen de 
nalevingsverplichtingen die in het kader van de nationale vergunningsregelingen gelden.  
Gezien de speciale aard van en de mededinging op de GTS-markt is het verantwoord GTS-
aanbieders maar aan een beperkte en geharmoniseerde machtigingsprocedure te 
onderwerpen.
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Amendement 718
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles, Ignasi Guardans Cambó

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 bis. Voor mondiale 
telecommunicatiediensten geldt slechts 
een vereenvoudigde procedure met een 
specifieke registratie van de activiteit op 
het gebied van elektronische 
communicatiediensten als "mondiale 
telecommunicatiediensten". Mondiale 
telecommunicatiediensten zijn 
databeheer- en spraakdiensten die worden 
geleverd aan multinationale 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
verschillende landen of op verschillende 
continenten. Deze diensten hebben van 
nature een grensoverschrijdend karakter 
en binnen Europa zijn het altijd pan-
Europese diensten."

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het huidige algemene telecommunicatiekader van de EU moet een aanbieder
van mondiale telecommunicatiediensten (GTS) aan de nationale machtigingsvoorwaarden 
voldoen om in elke lidstaat een pan-Europese dienst aan bedrijven te kunnen aanbieden. 
Aangezien deze voorwaarden aanzienlijk verschillen van lidstaat tot lidstaat en de GTS-markt 
een bijzonder karakter heeft, is het verantwoord GTS-aanbieders maar aan een beperkte en 
geharmoniseerde machtigingsprocedure te onderwerpen.  Dit zou de ontwikkeling van pan-
Europese diensten en in het bijzonder de commerciële grensoverschrijdende 
telecommunicatiemarkt bevorderen.
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Amendement 719
Reino Paasilinna

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"2 bis. Voor mondiale 
telecommunicatiediensten geldt een 
vereenvoudigde kennisgevingsprocedure 
met een specifieke registratie van de 
activiteit op het gebied van elektronische 
communicatiediensten als "mondiale 
telecommunicatiediensten". Mondiale 
telecommunicatiediensten zijn 
databeheer- en spraakdiensten die worden 
geleverd aan multinationale 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
verschillende landen, meestal verspreid 
over meerdere continenten. Deze diensten 
hebben van nature een 
grensoverschrijdend karakter en binnen 
Europa zijn het altijd pan-Europese 
diensten."

Or. en

Motivering

Pan-Europese telecommunicatiediensten, waarvan globale telecommunicatiediensten (GTS) 
die worden aangeboden aan multinationale bedrijven met vestigingen in een aantal Europese 
landen op dit moment het beste voorbeeld zijn, is een van de gebieden waar moet worden 
gezorgd voor een geharmoniseerdere regelgevingsaanpak binnen de EU.
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Amendement 720
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"2 bis. Voor mondiale 
telecommunicatiediensten geldt slechts 
een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure met een 
specifieke registratie van de activiteit op 
het gebied van elektronische 
communicatiediensten als "mondiale 
telecommunicatiediensten". Mondiale 
telecommunicatiediensten zijn 
databeheer- en spraakdiensten die worden 
geleverd aan multinationale 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
verschillende landen, meestal verspreid 
over meerdere continenten. Deze diensten 
hebben van nature een
grensoverschrijdend karakter en binnen 
Europa zijn het altijd pan-Europese 
diensten."

Or. en

Motivering

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall.
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Amendement 721
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"2 bis. Voor dienstenaanbieders die 
diensten aanbieden aan multinationale 
ondernemingen in meer dan één lidstaat, 
geldt slechts een vereenvoudigde 
kennisgevingsprocedure met een 
specifieke registratie van de activiteit op 
het gebied van elektronische 
communicatiediensten als "mondiale 
telecommunicatiediensten".

Or. en

Motivering

Under the current EU General Telecommunications Framework, a provider of global 
telecommunications services (GTS) must comply with national authorization requirements in 
order to provide a pan-European service within each Member State. Such requirements vary 
among Member States substantially. For example, while the UK imposes no initial 
registration obligation, most other Member States require notification and indication of the 
type of services to be provided. In addition, the compliance obligations imposed by national 
authorisation regimes often diverge significantly, and in many instances reflect social and 
economic regulatory policy concerns that do not apply to the GTS market. Given its special 
nature and the competitive situation of the GTS market it is justified to subject GTS providers 
only to a limited and harmonised authorisation process. This would contribute further to the 
development of pan-European services and in particular corporate cross-border 
telecommunications market for the benefit of the overall economies.



PE407.807v01-00 8/79 AM\727532NL.doc

NL

Amendement 722
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten vergemakkelijken het 
gebruik van radiofrequenties in het kader 
van een algemene machtiging. De lidstaten 
kunnen individuele rechten verlenen om:

Or. en

Motivering

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 723
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten vergemakkelijken het 
gebruik van radiofrequenties in het kader 
van een algemene machtiging, als uit een 
grondige analyse is gebleken dat het
principe van het verlenen van individuele 
gebruiksrechten onnodig is om:
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Or. en

Motivering

De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om van het principe van individuele 
gebruiksrechten af te wijken, moeten voldoende gedefinieerd zijn en naar behoren worden 
toegepast. Deze voorwaarden moeten de uitvoering omvatten van een grondige technische 
analyse, met name om bescherming tegen interferentie en een efficiënt spectrumgebruik te 
waarborgen.

Amendement 724
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten staan het gebruik van 
radiofrequenties toe in het kader van
algemene machtigingen.  Zij kunnen
individuele rechten verlenen om:

Or. es

Amendement 725
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten onderwerpen het gebruik 
van radiofrequenties niet aan het verlenen 
van individuele gebruiksrechten, maar 

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

in voorwaarden voor het gebruik van 
radiofrequenties in het kader van een
algemene machtiging in voor dit doel 
bestemde banden.

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 726
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten onderwerpen het gebruik 
van radiofrequenties aan het verlenen van 
individuele gebruiksrechten. Zij voorzien 
in voorwaarden voor het gebruik van deze
radiofrequenties in het kader van een
algemene machtiging in voor dit doel 
bestemde banden.

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
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schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 727
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 728
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 729
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de mogelijkheid van schadelijke 
interferentie te vermijden; of

Or. en

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico". Het voorgestelde 
mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is betoogd voor de 
amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 730
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de mogelijkheid van schadelijke 
interferentie te vermijden;

Or. es
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Amendement 731
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het risico op schadelijke interferentie te 
vermijden; of

Or. en

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico". Het voorgestelde 
mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is betoogd voor de 
amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 732
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) een ernstig risico op schadelijke 
interferentie te vermijden, naar behoren 
rekening houdend met de beoordeling van 
de bevoegde technische en 
normaliseringsinstanties; of

Or. en

Motivering

Een reeks waarborgen is nodig om de kwaliteit van de dienstverlening voor de consumenten 
te garanderen en interferentie te voorkomen. Daarom is het van het grootste belang om te 
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voorzien in een beoordeling van de technische en operationele haalbaarheid van de 
oplossingen die de Commissie voorstelt door internationale technische organen als de 
CEPT/ECC en het ETSI, die de Commissie binnen het institutionele kader op dit technische 
terrein moeten assisteren.

Amendement 733
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de kwaliteit van de dienstverlening 
te garanderen;

Or. en

Motivering

Naast schadelijke interferentie moet ook de kwaliteit van de dienstverlening een criterium zijn 
voor een beperking van de technologische neutraliteit. Dit is met name belangrijk in gevallen 
waar gedeeld spectrumgebruik is toegestaan.

Amendement 734
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de technische kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen;

Or. es
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Amendement 735
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (a ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) effectief spectrumgebruik te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 736
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

Schrappen

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.
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Amendement 737
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

Schrappen

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 738
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

(b) efficiënt spectrumgebruik te 
waarborgen. 

Or. en

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico". Het voorgestelde 
mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is betoogd voor de 
amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.
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Amendement 739
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang.

(b) te voldoen aan andere doelstellingen 
van algemeen belang overeenkomstig de 
communautaire wetgeving die door elke 
lidstaat worden bepaald.

Or. en

Motivering

Doel is alleen de bevoegdheid van de lidstaten te handhaven om doelstellingen van algemeen 
belang te bepalen.

Amendement 740
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de technische kwaliteit van de 
diensten te garanderen;

Or. en

Motivering

Ieder risico op "schadelijke interferentie" is een "ernstig risico". Het voorgestelde 
mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is betoogd voor de 
amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.
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Amendement 741
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) efficiënt spectrumgebruik te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De algemene filosofie van het spectrumbeleid moet gericht zijn op het waarborgen van 
efficiënt spectrumgebruik.

Amendement 742
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter (b ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) te voldoen aan andere 
doelstellingen van algemeen belang.

Or. en

Amendement 743
Paul Rübig

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

(1 bis) De lidstaten harmoniseren de 
frequentiebanden op basis van 
gemeenschappelijke algemene beginselen.  
Zij hanteren voor deze frequentiebanden 
geharmoniseerde machtigingsregels.  De 
nationale regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de machtiging en 
de specificatie hiervan.

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 744
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De lidstaten harmoniseren de 
frequentiebanden op basis van 
gemeenschappelijke algemene beginselen.  
Zij hanteren voor deze frequentiebanden 
geharmoniseerde machtigingsregels.  De 
nationale regelgevende instanties zijn 
verantwoordelijk voor de machtiging en 
de specificatie hiervan.

Or. en
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Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 745
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer individuele gebruiksrechten 
moeten worden verleend voor 
radiofrequenties en nummers, verlenen de 
lidstaten die rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen die diensten of netwerken 
aanbieden of gebruiken in het kader van 
de algemene machtiging, met 
inachtneming van de bepalingen van de 
artikelen 6, 6 bis, 7 en 11, lid 1, onder c), 
van deze richtlijn en alle andere regels die 
een efficiënt gebruik van deze middelen 
moeten waarborgen overeenkomstig 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

2. De lidstaten verlenen individuele 
rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen, met inachtneming van de 
bepalingen van de artikelen 6, 6 bis, 7 en 
11, lid 1, onder c), van deze richtlijn en alle 
andere regels die een efficiënt gebruik van 
deze middelen moeten waarborgen 
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.
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Amendement 746
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer individuele gebruiksrechten 
moeten worden verleend voor 
radiofrequenties en nummers, verlenen de 
lidstaten die rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen die diensten of netwerken 
aanbieden of gebruiken in het kader van 
de algemene machtiging, met 
inachtneming van de bepalingen van de 
artikelen 6, 6 bis, 7 en 11, lid 1, onder c), 
van deze richtlijn en alle andere regels die 
een efficiënt gebruik van deze middelen 
moeten waarborgen overeenkomstig 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

2. De lidstaten verlenen individuele 
rechten op verzoek aan alle 
ondernemingen, met inachtneming van de 
bepalingen van de artikelen 6, 6 bis, 7 en 
11, lid 1, onder c), van deze richtlijn en alle 
andere regels die een efficiënt gebruik van 
deze middelen moeten waarborgen 
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 747
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 748
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 

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

voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn.

Or. en

Amendement 749
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf 
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties aan aanbieders van inhoud 
voor radio- en televisieomroepen welke 
noodzakelijk zijn om de doelstellingen van 
algemeen belang overeenkomstig het 

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

Gemeenschapsrecht na te streven worden 
dergelijke rechten verleend door middel 
van procedures die objectief, transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn, en in 
het geval van frequenties, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). De procedures moeten 
open zijn behalve in gevallen waarin kan 
worden aangetoond dat het verlenen van 
individuele gebruiksrechten voor gebruik 
van radiofrequenties van fundamenteel 
belang is om te kunnen voldoen aan een 
specifieke verplichting die door de 
lidstaten van te voren is gedefinieerd en 
gemotiveerd, op basis van de 
technologische en marktontwikkelingen, 
als noodzakelijk met het oog op het 
algemeen belang overeenkomstig de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Amendement 750
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 751
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de door de lidstaten vooraf
aangenomen specifieke criteria voor het 
verlenen van gebruiksrechten voor 

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

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

Or. en

Amendement 752
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het verlenen van gebruiksrechten 
specificeren de lidstaten of en onder welke 
voorwaarden deze kunnen worden 
overgedragen door de houder van de 
rechten. In het geval van radiofrequenties 

Bij het verlenen van gebruiksrechten 
specificeren de lidstaten of en onder welke 
voorwaarden deze kunnen worden 
overgedragen door de houder van de 
rechten. In het geval van radiofrequenties 
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zijn deze bepalingen overeenkomstig 
artikel 9 ter van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

zijn deze bepalingen overeenkomstig 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

Or. en

Amendement 753
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer lidstaten gebruiksrechten 
verlenen voor een bepaalde termijn, moet 
de duur zijn aangepast aan de betrokken 
dienst.

Wanneer lidstaten gebruiksrechten 
verlenen voor een bepaalde termijn, moet 
de duur zijn aangepast aan de betrokken 
dienst, gelet op het nagestreefde doel, 
naar behoren rekening houdend met het 
feit dat een passende periode voor de 
afschrijving van investeringen nodig is.

Or. en

Amendement 754
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk individueel recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken dat wordt verleend 
voor een periode van 10 jaar of meer dat 

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

Or. en

Motivering

Het voorgestelde mechanisme om bestaande rechten te herzien is niet realistisch, zoals is 
betoogd voor de amendementen op artikel 9 bis van de kaderrichtlijn.

Amendement 755
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk individueel recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken dat wordt verleend 
voor een periode van 10 jaar of meer dat
niet kan worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen overeenkomstig 
artikel 9 ter Kaderrichtlijn moet elke vijf 
jaar en voor de eerste maal vijf jaar nadat 
het recht is verleend, worden 
onderworpen aan een herziening in het 
licht van de in lid 1 vermelde criteria. 

Wanneer individuele rechten om 
radiofrequenties te mogen gebruiken die 
worden verleend voor een periode van 10 
jaar of meer en die niet kunnen worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen overeenkomstig artikel 9 
ter van de Kaderrichtlijn, zorgt de
nationale regelgevende instantie ervoor 
dat zij beschikt over de middelen om te 
controleren of deze criteria om individuele



AM\727532NL.doc 29/79 PE407.807v01-00

NL

Wanneer de criteria om individuele
rechten te verlenen niet langer van 
toepassing zijn, worden de individuele 
gebruiksrechten veranderd in een algemene 
machtiging voor het gebruik van
frequenties, mits dit wordt aangemeld niet 
meer dan vijf jaar vanaf de datum waarop 
de herziening is afgesloten, of het recht 
kan vrij worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen.

gebruiksrechten te verlenen nog steeds 
van toepassing zijn en in acht moeten 
worden genomen voor de duur van de 
vergunning. Wanneer deze criteria niet 
langer van toepassing zijn, worden de 
individuele gebruiksrechten veranderd in 
een algemene machtiging voor het gebruik 
van radiofrequenties, mits dit vooraf
wordt aangemeld en na het verstrijken van 
een redelijke periode, of het recht kan vrij 
worden overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen. Wanneer een dergelijk 
besluit wordt genomen, wordt er naar 
behoren rekening mee gehouden dat een 
aangepaste periode voor de afschrijving 
van de investeringen.

Or. fr

Motivering

Er zijn talloze nieuwe platforms en diensten waarvoor de investeringen over een periode van 
meer dan tien of ten minste vijf jaar moeten worden afgeschreven. Vaak worden in het eerste 
of de eerste twee exploitatiejaren aanzienlijke verliezen geleden. Het zou niet proportioneel 
zijn om vast voor te schrijven dat de nationale regelgevende instantie alle 
radiospectrumrechten om de vijf jaar aan een formele herziening moet onderwerpen. 

Amendement 756
Gianni De Michelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk individueel recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken dat wordt verleend 
voor een periode van 10 jaar of meer dat 
niet kan worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen overeenkomstig 
artikel 9 ter Kaderrichtlijn moet elke vijf 
jaar en voor de eerste maal vijf jaar nadat
het recht is verleend, worden onderworpen 

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

licht van de in lid 1 vermelde criteria. 
Wanneer de criteria om individuele rechten 
te verlenen niet langer van toepassing zijn, 
worden de individuele gebruiksrechten 
veranderd in een algemene machtiging 
voor het gebruik van frequenties, mits dit 
wordt aangemeld niet minder dan vijf jaar 
vanaf de datum waarop de herziening is 
afgesloten, of het recht kan vrij worden 
overgedragen of verhuurd tussen 
ondernemingen.

Or. en

Motivering

A new provision is added to paragraph 2 to ensure that any deviation from the general 
principles applied to spectrum assignments must be duly justified by Member States taking 
into utmost account the technological and market developments. Therefore, there is no need 
to review the grant prior to 5 years before the end of that period of time. When extension is 
evaluated, the criteria to grant individual rights of use (i.e. the risk of interference and 
general interest objectives) should be taken into consideration. In addition, the period of 
notice should be at least 5 years, rather than “not more than”, to ensure that licensees have 
sufficient notice period to inform end users of any changes proposed in spectrum use.

Amendement 757
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk individueel recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken dat wordt verleend 
voor een periode van 10 jaar of meer dat 
niet kan worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen overeenkomstig 
artikel 9 ter Kaderrichtlijn moet elke vijf 
jaar en voor de eerste maal vijf jaar nadat 
het recht is verleend, worden onderworpen 
aan een herziening in het licht van de in lid 
1 vermelde criteria. Wanneer de criteria om 

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

worden de individuele gebruiksrechten 
veranderd in een algemene machtiging 
voor het gebruik van frequenties, mits dit 
wordt aangemeld met inachtneming van 
een redelijke termijn die op zijn minst 
even lang is als de periode waarvoor het
individuele gebruiksrecht was verleend, of 
het recht kan vrij worden overgedragen of 
verhuurd tussen ondernemingen.

Or. en

Motivering

Algemene machtiging gaat gepaard met immense wettelijke en technische problemen, met 
name wat de aanpak van schadelijke interferentie betreft. Tegelijk heeft de Commissie geen 
oog voor contracten die tussen exploitanten en soevereine staten zijn gesloten en waarvoor 
garanties zijn gegeven en probeert zij de bestaande regeling van specifieke machtigingen om 
te vormen tot een regeling van algemene machtiging, zonder rekening te houden met de 
schade die dit berokkent aan spectrumgebruikers in heel Europa.

Amendement 758
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

frequenties, mits dit wordt aangemeld niet 
meer dan vijf jaar vanaf de datum waarop 
de herziening is afgesloten, of het recht kan 
vrij worden overgedragen of verhuurd 
tussen ondernemingen. Bij het nemen van 
dit besluit wordt naar behoren rekening 
gehouden met het feit dat een passende 
periode voor de afschrijving van de 
investeringen nodig is.

Or. en

Motivering

Verhandelbaarheid mag niet leiden tot onevenwichten wat de diversiteit van de diensten 
betreft of tot speculatie en moet ook gelden voor gevallen waar het spectrumgebruik vrij is, 
maar verbonden met verplichtingen. Evenmin mogen de nationale procedures worden 
genegeerd, aangezien spectrumbeheer een nationale bevoegdheid blijft.

Amendement 759
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het nemen van een besluit over 
gebruiksrechten wordt naar behoren 
rekening gehouden met het feit dat een 
passende periode voor de afschrijving van 
de investeringen nodig is.

Or. en

Motivering

Voor vele nieuwe platforms en diensten moet met een afschrijvingstermijn van meer dan tien 
of in elk geval vijf jaar worden gerekend. Het is niet ongewoon dat in de eerste paar 
exploitatiejaren aanzienlijke verliezen worden geleden. Het zou overdreven zijn om de strenge 
eis in te voeren dat de nationale regelgevende instantie alle radiospectrumrechten om de vijf 
jaar aan een formele herziening moet onderwerpen.
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Amendement 760
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Besluiten over gebruiksrechten worden 
zo spoedig mogelijk, doch voor nummers 
uiterlijk binnen drie weken na ontvangst 
van de volledige aanvraag, door de 
nationale regelgevende instantie genomen, 
meegedeeld en gepubliceerd, en voor 
radiofrequenties die in het nationale 
frequentieplan zijn toegewezen voor 
elektronische communicaties binnen zes 
weken na ontvangst van de aanvraag door 
de bevoegde instantie. Deze 
laatstgenoemde termijnen laten de 
toepasselijke internationale 
overeenkomsten betreffende het gebruik 
van radiofrequenties of van posities in de 
ruimte onverlet.

3. Besluiten over gebruiksrechten worden 
zo spoedig mogelijk, doch voor nummers 
uiterlijk binnen drie weken na ontvangst 
van de volledige aanvraag, door de 
nationale regelgevende instantie genomen, 
meegedeeld en gepubliceerd, en voor 
radiofrequenties die in het nationale 
frequentieplan een bepaalde bestemming 
hebben gekregen binnen zes weken na
ontvangst van de aanvraag door de 
bevoegde instantie. Deze laatstgenoemde 
termijnen laten de toepasselijke 
internationale overeenkomsten betreffende 
het gebruik van radiofrequenties of van 
posities in de ruimte onverlet.

Or. en

Amendement 761
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien na overleg met de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG 

4. Indien na overleg met de 
belanghebbende partijen overeenkomstig 
artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG 
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(Kaderrichtlijn) is beslist dat 
gebruiksrechten voor nummers van 
uitzonderlijke economische waarde via 
vergelijkende en op mededinging 
gebaseerde selectieprocedures moeten 
worden verleend, kunnen de lidstaten de 
maximumperiode van drie weken met ten 
hoogste drie weken verlengen.

(Kaderrichtlijn) is beslist dat 
gebruiksrechten voor nummers van 
uitzonderlijke economische waarde via 
vergelijkende en op mededinging 
gebaseerde selectieprocedures moeten 
worden verleend, kunnen de lidstaten de 
maximumperiode van drie weken met ten 
hoogste drie extra weken verlengen.

Or. en

Amendement 762
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7.

5. De lidstaten beperken het aantal te 
verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat 
noodzakelijk is om een efficiënt gebruik 
van radiofrequenties te waarborgen 
overeenkomstig artikel 7. De lidstaten 
houden rekening met eerdere 
investeringen en met de mate van 
mededinging.

Or. en

Motivering

Moet ervoor zorgen dat terdege rekening wordt gehouden met eerdere investeringen. Zoniet 
kunnen eerdere investeringen in waarde verminderen. Dit zou de markt ernstig verstoren en 
toekomstige investeringsbesluiten negatief beïnvloeden.
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Amendement 763
Angelika Niebler, Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om 
radiofrequenties te mogen gebruiken.

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst is overbodig, omdat hij alleen voorschriften bevat die al bestaan in de 
communautaire mededingingswetgeving en die ook op de overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties van toepassing zijn.

Amendement 764
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
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in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om 
radiofrequenties te mogen gebruiken.

in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties.

Or. en

Amendement 765
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

6. De bevoegde regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met de artikelen 8 en 
9, lid 2, van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Zij zorgen er ook voor dat 
de mededinging niet wordt verstoord als 
gevolg van een overdracht of accumulatie 
van gebruiksrechten voor radiofrequenties.
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde wijziging is nodig, omdat de nationale regelgevende instanties soms niet de 
nodige bevoegdheid hebben om de bedoelde besluiten te nemen.

Amendement 766
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 
radiofrequenties daadwerkelijk en efficiënt 
worden gebruikt in overeenstemming met 
de artikelen 8, lid 2, en 9, lid 2, van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). Zij 
zorgen er ook voor dat de mededinging niet 
wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden voorzien de 
lidstaten in passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken. 

Or. es

Motivering

Met de vervanging van "nationale regelgevende instanties" door "lidstaten" wordt alle twijfel 
weggenomen met betrekking tot vereisten als de onafhankelijkheid van de administratieve 
organen die op het gebied van spectrumbeheer bevoegd zijn. Bovendien wordt met de 
toevoeging van de verwijzing naar artikel 8, lid 2, efficiënt en effectief gebruik van de 
radiofrequenties als algemene doelstelling geïdentificeerd. Artikel 9, lid 2, dient dezelfde 
doelstelling via de op grond van de radiospectrumrichtlijn goedgekeurde 
harmonisatiemaatregelen. 
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Amendement 767
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 
radiofrequenties daadwerkelijk en efficiënt 
worden gebruikt in overeenstemming met 
artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Zij zorgen er ook voor dat 
de mededinging niet wordt verstoord als 
gevolg van een overdracht of accumulatie 
van gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken. 

Or. en

Amendement 768
Reino Paasilinna

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 
radiofrequenties daadwerkelijk en efficiënt 
worden gebruikt in overeenstemming met 
artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Zij zorgen er ook voor dat 
de mededinging niet wordt verstoord als 
gevolg van een overdracht of accumulatie 
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overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken.

van gebruiksrechten voor radiofrequenties.
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken. 

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie op spectrumgebied is niet altijd dezelfde instantie als de nationale 
regelgevende instantie die in de Kaderrichtlijn is genoemd.

Amendement 769
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat radiofrequenties 
daadwerkelijk en efficiënt worden gebruikt 
in overeenstemming met artikel 9, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). 
Zij zorgen er ook voor dat de mededinging 
niet wordt verstoord als gevolg van een 
overdracht of accumulatie van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de 
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken. 

6. De nationale instanties zorgen ervoor dat 
radiofrequenties daadwerkelijk en efficiënt 
worden gebruikt in overeenstemming met 
artikel 9, lid 2, van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn). Zij zorgen er ook voor dat 
de mededinging niet wordt verstoord als 
gevolg van een overdracht of accumulatie 
van gebruiksrechten voor radiofrequenties. 
Voor dergelijke doeleinden nemen de
lidstaten passende maatregelen zoals een 
vermindering, intrekking of gedwongen 
verkoop van een recht om radiofrequenties 
te mogen gebruiken. 

Or. en

Motivering

De bevoegde instantie op spectrumgebied is niet altijd dezelfde instantie als de nationale 
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regelgevende instantie die in de Kaderrichtlijn is genoemd.

Amendement 770
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 4 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De algemene machtiging voor het 
aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken en –diensten en 
de gebruiksrechten voor radiofrequenties 
en gebruiksrechten voor nummers kunnen
alleen aan de in de bijlage I genoemde 
voorwaarden worden onderworpen. Deze 
voorwaarden moeten niet-discriminerend, 
evenredig en transparant zijn en in het 
geval van gebruiksrechten voor 
radiofrequenties in overeenstemming met 
artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG 
(Kaderrichtlijn).

1. In geval van een algemene machtiging 
kunnen de algemene machtiging voor het 
aanbieden van elektronische-
communicatienetwerken en –diensten en 
de gebruiksrechten voor radiofrequenties 
en gebruiksrechten voor nummers alleen 
aan maatregelen voor het beheer van 
schadelijke interferentie en de in de 
bijlage I genoemde voorwaarden worden 
onderworpen.  Deze voorwaarden moeten 
niet-discriminerend, evenredig en 
transparant zijn en in het geval van 
gebruiksrechten voor radiofrequenties in 
overeenstemming met artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

Individuele machtigingen moeten de regel zijn, algemene machtigingen een uitzondering. De 
Commissie moet frequentiebanden aanwijzen waar algemene machtigingen kunnen worden 
verleend; deze maatregel moet worden opgenomen in artikel 6, lid 1.

Amendement 771
Herbert Reul

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

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

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

Or. en

Amendement 772
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onverminderd Beschikking 676/2002/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 7 maart 2002 inzake een 
regelgevingskader voor het 
radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap 
(radiospectrumbeschikking)1 en artikel 5, 
lid 2, van deze richtlijn, kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen goedkeuren:

___________
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1.

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers; mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002. het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
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aanmerking komen voor gebruiksrechten.

Amendement 773
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onverminderd artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn en de Beschikking 676/2002/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 7 maart 2002 inzake een 
regelgevingskader voor het 
radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap 
(radiospectrumbeschikking)1, kan de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen 
goedkeuren:

___________
1 PB L 108, 24.4.2002, blz. 1.

Or. en

Motivering

Vermelding van de radiospectrumbeschikking is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor een 
geïntegreerde beleidsaanpak en samenhangende behandeling van harmonisatiemaatregelen.

Amendement 774
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

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

1. Om de in artikel 1, uiteengezette 
doelstellingen te verwezenlijken en 
onverminderd artikel 5, lid 2, van deze 
richtlijn en de Radiospectrumbeschikking
(Beschikking 676/2002/EC), kan de 
Commissie uitvoeringsmaatregelen 
goedkeuren:

Or. es

Amendement 775
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) pan-Europese diensten;

Or. es

Amendement 776
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) om frequentiebanden te identificeren 
waarvan het gebruik moet worden 

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

onderworpen aan algemene machtigingen;

Or. en

Amendement 777
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 778
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) om frequentiebanden die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden te 
identificeren waarvan het gebruik moet 
worden onderworpen aan algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties;
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Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 779
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van de eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.
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Amendement 780
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.

Amendement 781
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es



AM\727532NL.doc 47/79 PE407.807v01-00

NL

Amendement 782
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet van 
toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen.

Amendement 783
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) om procedures voor het verlenen van 
algemene machtigingen of individuele 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties die pan-Europese 
netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers te harmoniseren;
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Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 784
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.
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Amendement 785
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 786
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 787
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) om de in de bijlage II vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen of individuele 
gebruiksrechten voor radiofrequenties die 
pan-Europese netwerken of elektronische-
communicatiediensten aanbieden, of 
nummers te harmoniseren;

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht. Het is van belang ervoor te 
zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang komen 
door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat dit 
artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 788
Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Sharon Bowles en Ignasi Guardans Cambó

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) om de in de bijlage I vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen te harmoniseren;

Or. en
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Motivering

Deel A van bijlage I bevat een aantal voorwaarden die kunnen worden verbonden aan 
algemene machtigingen, zoals voorwaarden voor elektronische communicatienetwerken voor 
zakelijke klanten. Voor globale telecommunicatiediensten (GTS) zijn sommige nuttig, zoals 
financiële bijdragen tot de financiering van universele diensten, terwijl andere zorgen voor 
onnodige administratieve rompslomp. Om die reden zou de Commissie de bevoegdheid 
moeten hebben om op dit gebied harmonisatiemaatregelen te treffen.

Amendement 789
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) om de in de bijlage I vermelde 
voorwaarden met betrekking tot algemene 
machtigingen te harmoniseren;

Or. en

Motivering

Part A of Annex I contains a number of conditions which may be attached to general 
authorisations, such as those for operating an electronic communications network for 
business customers. Among the conditions are financial contributions to the funding of 
universal service and administrative charges as well as thirteen other conditions. For certain 
authorisations, such as for global telecommunications services, (GTS) the previously named 
financial conditions have merits. At the same time, other conditions with little or no merit are 
being imposed by one or the other national regulator creating a regulatory burden on 
providers of GTS. The Commission should have the power to adopt harmonisation measures 
in this area.

Amendement 790
Erna Hennicot-Schoepges

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.

Amendement 791
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es
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Amendement 792
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet van 
toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen.

Amendement 793
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.

Amendement 794
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 795
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) om procedures vast te leggen voor de 
selectie van ondernemingen waaraan 

Schrappen
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individuele rechten op het gebruik van 
radiofrequenties of nummers zullen 
worden verleend door de nationale 
regelgevende instanties, eventueel in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 6 ter. 

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet van 
toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen.

Amendement 796
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De draagwijdte van het artikel is veel te groot. Bovendien is de formulering niet in 
overeenstemming met het beginsel van controles en evenwicht.
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Amendement 797
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De onder de punten a) tot en met d) en f), 
opgesomde maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Om dwingende urgente redenen 
mag de Commissie gebruik maken van de 
in artikel 32, lid 4, bedoelde 
urgentieprocedure. De Commissie neemt 
die maatregelen, zoveel mogelijk rekening 
houdend met de beoordeling van de 
bevoegde technische 
normaliseringsorganisaties en na overleg 
met de belanghebbende partijen.

Or. en

Amendement 798
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder de punten a) tot en met d) en f),
opgesomde maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 

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

regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

EU-harmonisering van de voorwaarden voor de verlening van individuele gebruiksrechten en 
algemene machtigingen kunnen de ontwikkeling van draadloze diensten faciliteren en 
investeringen en innovatie bevorderen ten bate van eindgebruikers, mits conform de 
radiospectrumbeschikking van 2002; het is niet juist noch proportioneel om de Commissie 
bevoegd of verantwoordelijk te laten zijn voor de selectie van ondernemingen die in 
aanmerking komen voor gebruiksrechten.

Amendement 799
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De in de eerste alinea opgesomde 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 14 bis, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Alle uitvoeringsmaatregelen krachtens artikel 6 bis (harmonisatie) moeten worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing. De urgentieprocedure is niet van 
toepassing bij de invoering van dit soort maatregelen.
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Amendement 800
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 5
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 6 bis – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 801
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie gaat na of het verzoek 
gerechtvaardigd is, rekening houdend met 
de specifieke situatie in de lidstaat en kan 
een gedeeltelijke vrijstelling of tijdelijke 
afwijking verlenen of beide, mits de 
uitvoering van de uitvoeringsmaatregelen 
als bedoeld in lid 1 geen al te grote 
vertraging oploopt, noch leidt tot te grote 
verschillen in de concurrentiepositie of de 
regelgeving van de lidstaten.

Schrappen



AM\727532NL.doc 59/79 PE407.807v01-00

NL

Or. en

Amendement 802
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit artikel kan de 
Commissie worden bijgestaan door de 
Europese Autoriteit voor elektronische-
communicatiemarkt (hierna 'de 
Autoriteit' genoemd). De Commissie 
houdt zoveel mogelijk rekening met een 
eventueel advies van de Autoriteit dat is 
ingediend in overeenstemming met artikel 
11 van Verordening [ ].

Schrappen

Or. en

Amendement 803
Erna Hennicot-Schoepges

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit artikel kan de 
Commissie worden bijgestaan door de 
Europese Autoriteit voor elektronische-
communicatiemarkt (hierna 'de 
Autoriteit' genoemd). De Commissie houdt 
zoveel mogelijk rekening met een 
eventueel advies van de Autoriteit dat is 
ingediend in overeenstemming met artikel 

3. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit artikel houdt de 
Commissie zoveel mogelijke rekening met 
de nationale frequentieallocatieplannen 
en het reglement voor radiocommunicatie 
van de Internationale Telecommunicatie 
Unie (ITU).
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11 van Verordening [ ].

Or. en

Amendement 804
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de tenuitvoerlegging van de 
bepalingen van dit artikel kan de 
Commissie worden bijgestaan door de 
Europese Autoriteit voor elektronische-
communicatiemarkt (hierna 'de 
Autoriteit' genoemd). De Commissie houdt 
zoveel mogelijk rekening met een 
eventueel advies van de Autoriteit dat is 
ingediend in overeenstemming met artikel 
11 van Verordening [ ].

3. Bij de uitvoering van de bepalingen van 
dit artikel kan de Commissie worden 
bijgestaan door het ETO. De Commissie 
houdt zoveel mogelijk rekening met het 
advies van het ETO. 

Or. es

Amendement 805
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 ter Schrappen
Gemeenschappelijke selectieprocedure 

voor het verlenen van rechten
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1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te 
selecteren waaraan individuele rechten 
voor gebruik van radiofrequenties of 
nummers kunnen worden verleend, 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening [..].
In dergelijke gevallen worden de termijn 
waarbinnen de Autoriteit de selectie moet 
afronden, de procedure, voorschriften en 
voorwaarden die van toepassing zijn op de 
selectie en details van eventuele 
vergoedingen die moeten worden 
gevraagd aan houders voor het gebruik 
van radiofrequenties en/of rechten nader 
omschreven in de maatregel om te zorgen 
voor een optimaal gebruik van het 
spectrum of de bronnen voor nummering. 
De selectieprocedure is open, transparant, 
niet-discriminerend en objectief.
2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers. De 
maatregel vermeldt de periode 
waarbinnen dergelijke gebruiksrechten 
kunnen worden verleend door de 
nationale regelgevende instanties. De 
Commissie handelt volgens de procedure 
van artikel 14 bis, lid 2.

Or. en



PE407.807v01-00 62/79 AM\727532NL.doc

NL

Amendement 806
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Artikel 6 ter is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het is van belang 
ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang 
komen door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat 
dit artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 807
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie keurt, zoveel mogelijk 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit een maatregel goed waarbij de 
onderneming(en) wordt (worden) 
geselecteerd waaraan individuele 

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

of elektronische- communicatiediensten 
aanbieden en waaraan individuele 
gebruiksrechten worden verleend voor 
radiofrequenties of nummers. De maatregel 
vermeldt de periode waarbinnen dergelijke 
gebruiksrechten kunnen worden verleend 
door de nationale regelgevende instanties. 
De Commissie handelt volgens de 
procedure van artikel 14 bis, lid 2.

Or. en

Motivering

Artikel 6 ter is niet in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel. Het is van belang 
ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten inzake frequenties niet in het gedrang 
komen door nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. Daarom is het passend dat 
dit artikel verwijst naar pan-Europese diensten.

Amendement 808
Rebecca Harms

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband mogen de lidstaten de 
desbetreffende instanties de bevoegdheid 
geven om waar zulks passend is geldelijke 
sancties op te leggen. De maatregelen en 
de daaraan ten grondslag liggende 
redenen worden onverwijld meegedeeld 
aan de onderneming met opgave van een 
redelijke termijn binnen welke de 
onderneming aan de maatregel moet 
voldoen.

In dit verband mogen de lidstaten de 
desbetreffende instanties de bevoegdheid 
geven om de volgende maatregelen te 
treffen:

(a) ontmoedigende geldelijke sancties 
waar zulks passend is, waaronder 
eventueel periodieke sancties met 
terugwerkende kracht; en tevens
(b) opdracht om de levering van een 
dienst of bundel te staken die zou leiden 
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tot een aanzienlijke verstoring van de 
mededinging, zolang de 
toegangsverplichtingen die na een 
marktanalyse overeenkomstig artikel 16 
zijn opgelegd niet worden nageleefd.

Or. en

Motivering

Het amendement stelt twee expliciete handhavingsbevoegdheden voor die momenteel voor 
sommige maar niet voor alle regelgevende instanties beschikbaar zijn en die hun nut hebben 
bewezen. Het is met name van belang dat een dominante exploitant ervan kan worden 
weerhouden een dienst aan te bieden die mededinging uitsluit alvorens toegang mogelijk is, 
om alle partijen in staat te stellen een gelijk speelveld te betreden ten einde ervoor te zorgen 
dat de markten van begin af aan concurrerend zijn (en niet worden gemonopoliseerd), 
hetgeen roll-out en lagere prijzen gewoonlijk  stimuleert.

Amendement 809
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello en Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband mogen de lidstaten de 
desbetreffende instanties de bevoegdheid 
geven om waar zulks passend is geldelijke 
sancties op te leggen. De maatregelen en 
de daaraan ten grondslag liggende 
redenen worden onverwijld meegedeeld 
aan de onderneming met opgave van een 
redelijke termijn binnen welke de 
onderneming aan de maatregel moet 
voldoen.

In dit verband mogen de lidstaten de 
desbetreffende instanties de bevoegdheid 
geven om de volgende maatregelen te 
treffen:

(a) ontmoedigende geldelijke sancties 
waar zulks passend is, waaronder 
eventueel periodieke sancties met 
terugwerkende kracht; en tevens
(b) opdracht om de levering van een 
dienst of bundel te staken die zou leiden 
tot een aanzienlijke verstoring van de 
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mededinging, zolang de 
toegangsverplichtingen die na een 
marktanalyse overeenkomstig artikel 16 
zijn opgelegd niet worden nageleefd.

Or. en

Motivering

Het amendement stelt twee expliciete handhavingsbevoegdheden voor die momenteel voor 
sommige maar niet voor alle regelgevende instanties beschikbaar zijn en die hun nut hebben 
bewezen. Het is met name van belang dat een dominante exploitant ervan kan worden 
weerhouden een dienst aan te bieden die mededinging uitsluit alvorens toegang mogelijk is, 
om alle partijen in staat te stellen een gelijk speelveld te betreden ten einde ervoor te zorgen 
dat de markten van begin af aan concurrerend zijn (en niet worden gemonopoliseerd), 
hetgeen roll-out en lagere prijzen gewoonlijk  stimuleert.

Amendement 810
Gabriele Albertini, Aldo Patriciello en Pia Elda Locatelli

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter (c)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties 
kunnen, bij ernstige en herhaaldelijke niet-
nakoming van de voorwaarden voor de 
algemene machtiging of de 
gebruiksrechten of van de specifieke 
verplichtingen van artikel 6, lid 2, wanneer 
de in lid 3, van dit artikel bedoelde 
maatregelen om naleving van de 
voorwaarden te verzekeren hebben gefaald, 
een onderneming beletten verder 
elektronische-communicatienetwerken of -
diensten aan te bieden, of de 
gebruiksrechten opschorten of intrekken. 
Sancties en straffen die doelmatig, 
evenredig en ontmoedigend zijn kunnen 
worden toegepast om de periode van een 
inbreuk te bestrijken, zelfs indien de 
inbreuk vervolgens is rechtgezet.’

De nationale regelgevende instanties 
kunnen, bij ernstige of herhaaldelijke niet-
nakoming van de voorwaarden voor de 
algemene machtiging of de 
gebruiksrechten of van de specifieke 
verplichtingen van artikel 6, lid 2, wanneer 
de in lid 3, van dit artikel bedoelde 
maatregelen om naleving van de 
voorwaarden te verzekeren hebben gefaald, 
een onderneming beletten verder 
elektronische-communicatienetwerken of -
diensten aan te bieden, of de 
gebruiksrechten opschorten of intrekken. 
Sancties en straffen die doelmatig, 
evenredig en ontmoedigend zijn kunnen 
worden toegepast om de periode van een 
inbreuk te bestrijken, zelfs indien de 
inbreuk vervolgens is rechtgezet.’
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Or. en

Amendement 811
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 8 – letter (d)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Ongeacht het bepaalde in de leden 2, 3 
en 5 kan de betrokken instantie, wanneer 
zij over bewijzen beschikt dat een inbreuk 
op de voorwaarden voor de algemene 
machtiging of de gebruiksrechten of op de 
specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 
2, een directe en ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid, of 
ernstige economische of bedrijfstechnische 
problemen voor andere aanbieders of 
gebruikers van elektronische-
communicatienetwerken of -diensten tot 
gevolg zal hebben, in afwachting van een 
definitief besluit tussentijdse 
spoedmaatregelen nemen om een eind te 
maken aan de situatie. De betrokken 
onderneming krijgt vervolgens een 
redelijke gelegenheid om haar standpunt 
kenbaar te maken en oplossingen voor te 
stellen. In voorkomend geval kan de 
instantie in kwestie de voorlopige 
maatregelen bevestigen die geldig zijn voor 
maximaal drie maanden.’

6. Ongeacht het bepaalde in de leden 2, 3 
en 5 kan de betrokken instantie, wanneer 
zij over bewijzen beschikt dat een inbreuk 
op de voorwaarden voor de algemene 
machtiging of de gebruiksrechten of op de 
specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 
2, een directe en ernstige bedreiging vormt 
voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid of de volksgezondheid, of 
ernstige economische of bedrijfstechnische 
problemen voor andere aanbieders of 
gebruikers van elektronische-
communicatienetwerken of -diensten tot 
gevolg zal hebben, in afwachting van een 
definitief besluit tussentijdse 
spoedmaatregelen nemen om een eind te 
maken aan de situatie. De betrokken 
onderneming krijgt vervolgens een 
redelijke gelegenheid om haar standpunt 
kenbaar te maken en oplossingen voor te 
stellen. In voorkomend geval kan de 
instantie in kwestie de voorlopige 
maatregelen bevestigen die geldig zijn voor 
maximaal drie maanden, met een 
mogelijke verlenging van nog eens drie 
maanden als de 
tenuitvoerleggingsprocedure niet is 
voltooid.

Or. es
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Amendement 812
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 – letter (f bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aan artikel 11, lid 1, eerste alinea, 
wordt het volgende punt toegevoegd:
"(f bis) stimuleren van efficiënt gebruik 
en zorgen voor effectief beheer van 
radiofrequenties."

Or. en

Motivering

Handel in frequentiebanden stimuleert de efficiëntie van het spectrum en moet een einde 
maken aan het hamsteren van spectrum. Toch zouden nauwkeurige cijfers over 
spectrumgebruik door ondernemingen het ETO en de nationale regelgevende instanties 
helpen om het spectrumgebruik nauwkeurig te bepalen.

Amendement 813
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 13
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) zorgen de 
lidstaten ervoor dat de machtigingen die op 
31 december 2009 reeds bestaan in 
overeenstemming worden gebracht met de 
artikelen 5, 6 en 7 en bijlage I van deze 
Richtlijn op uiterlijk [31 december 2010].

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) zorgen de 
lidstaten ervoor dat de machtigingen die op 
31 december 2009 reeds bestaan in 
overeenstemming worden gebracht met de 
artikelen 5, 6 en 7 en bijlage I van deze 
Richtlijn op uiterlijk ...*.

___________
*Vijf jaar na de datum van omzetting van 
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deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De overgang van de huidige regeling voor het spectrumbeheer naar een nieuwe regeling is 
voor vele industriesectoren van cruciaal belang en derhalve is een behoedzame benadering 
gewenst. Voor een zorgvuldige afhandeling van de dossiers van de vergunninghouders die 
momenteel langetermijnvergunningen hebben die geldig zijn tot na de datum die nu wordt 
voorgesteld, is het ongepast om de herzieningsperiode zo kort te laten zijn. Dit ondermijnt de 
belangrijke investeringen die onder de huidige vergunningsregeling worden gedaan. Wij 
achten het opportuun om de verplichting voor lidstaten om de bestaande vergunningen in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe regeling te koppelen aan de vaststelling van de 
termijn voor herziening.

Amendement 814
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 13
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) zorgen de 
lidstaten ervoor dat de machtigingen die op 
31 december 2009 reeds bestaan in 
overeenstemming worden gebracht met de 
artikelen 5, 6 en 7 en bijlage I van deze 
Richtlijn op uiterlijk [31 december 2010].

1. Onverminderd artikel 9 bis van Richtlijn 
2001/21/EG (Kaderrichtlijn) zorgen de 
lidstaten ervoor dat de algemene 
machtigingen en gebruiksrechten die op 
[datum van omzetting] reeds bestaan in 
overeenstemming worden gebracht met de 
artikelen 5, 6 en 7 en bijlage I van deze 
Richtlijn op uiterlijk [twee jaar na de 
inwerkingtreding].

Or. es
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Amendement 815
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 13
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot 
een beperking van de rechten of een 
verzwaring van de verplichtingen in het 
kader van reeds bestaande machtigingen, 
kunnen de lidstaten de geldigheid van die 
rechten of verplichtingen verlengen tot 
uiterlijk [30 september 2011], mits dit geen 
afbreuk doet aan de rechten van andere 
ondernemingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van deze
verlengingen en de redenen daarvoor.

2. Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot 
een beperking van de rechten of een 
verzwaring van de verplichtingen in het 
kader van reeds bestaande machtigingen, 
kunnen de lidstaten de geldigheid van die 
rechten of verplichtingen verlengen met
uiterlijk één jaar, mits dit geen afbreuk 
doet aan de rechten van andere 
ondernemingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van deze 
verlengingen en de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

De overgang van de huidige regeling voor het spectrumbeheer naar een nieuwe regeling is 
voor vele industriesectoren van cruciaal belang en derhalve is een behoedzame benadering 
gewenst. Voor een zorgvuldige afhandeling van de dossiers van de vergunninghouders die 
momenteel langetermijnvergunningen hebben die geldig zijn tot na de datum die nu wordt 
voorgesteld, is het ongepast om de herzieningsperiode zo kort te laten zijn. Dit ondermijnt de 
belangrijke investeringen die onder de huidige vergunningsregeling worden gedaan. Wij 
achten het opportuun om de verplichting voor lidstaten om de bestaande vergunningen in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe regeling te koppelen aan de vaststelling van de 
termijn voor herziening.

Amendement 816
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 13
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot 
een beperking van de rechten of een 
verzwaring van de verplichtingen in het 
kader van reeds bestaande machtigingen, 
kunnen de lidstaten de geldigheid van die 
rechten of verplichtingen verlengen tot 
uiterlijk [30 september 2011], mits dit geen 
afbreuk doet aan de rechten van andere 
ondernemingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van deze 
verlengingen en de redenen daarvoor.

2. Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot 
een beperking van de rechten of een 
verzwaring van de verplichtingen in het 
kader van reeds bestaande algemene 
machtigingen of gebruiksrechten, kunnen 
de lidstaten de geldigheid van die rechten 
of verplichtingen verlengen tot uiterlijk 
[datum van omzetting], mits dit geen 
afbreuk doet aan de rechten van andere 
ondernemingen krachtens het 
Gemeenschapsrecht. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van deze 
verlengingen en de redenen daarvoor.

Or. es

Amendement 817
Gianni De Michelis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel A – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toegankelijkheid van nummers van het 
nationale nummerplan voor 
eindgebruikers, nummer van ETNS en 
UIFN, met inbegrip van voorwaarden 
overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn).’

4. Toegankelijkheid van nummers van het 
nationale nummerplan voor eindgebruikers 
en globale internationale 
nummeringsregelingen die door ITU-T en 
ETNS worden beheerd, met inbegrip van 
voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 
2002/22/EG (Universeledienstenrichtlijn).’

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel moet gebaseerd zijn op de werkelijke vraag en aanbod op de markt. 
Met betrekking tot ETNS moet worden benadrukt dat deze nummers alleen nodig zijn wanneer 
er pan-Europese diensten worden verleend op basis van commerciële overeenkomsten tussen 
ondernemingen die in verschillende lidstaten zijn gevestigd.



AM\727532NL.doc 71/79 PE407.807v01-00

NL

Amendement 818
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel A – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toegankelijkheid van nummers van het 
nationale nummerplan voor 
eindgebruikers, nummer van ETNS en 
UIFN, met inbegrip van voorwaarden 
overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn).’

4. Toegankelijkheid van nummers van de
nationale nummerplannen van de 
lidstaten voor eindgebruikers, nummer van 
ETNS en UIFN, met inbegrip van 
voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 
2002/22/EG (Universeledienstenrichtlijn).’

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende toegang tot de nummers is vereist i.v.m. de interne markt.

Amendement 819
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel A – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toegankelijkheid van nummers van het 
nationale nummerplan voor 
eindgebruikers, nummer van ETNS en 
UIFN, met inbegrip van voorwaarden 
overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG 
(Universeledienstenrichtlijn).’

4. Toegankelijkheid van nummers van de
nationale nummerplannen van de 
lidstaten voor eindgebruikers, nummer van 
ETNS en UIFN, met inbegrip van 
voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 
2002/22/EG (Universeledienstenrichtlijn).’

Or. en
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Motivering

Grensoverschrijdende toegang tot de nummers is vereist i.v.m. de interne markt. Deze 
wijziging is in samenhang met de voorgestelde wijzigingen op artikel 28 van de richtlijn 
universele diensten.

Amendement 820
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter (g)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel A – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19. Naleving van nationale maatregelen 
ter uitvoering van Richtlijn 2001/29/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
en van Richtlijn 2004/48/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het zou efficiënter en zinvoller zijn als de discussie over de bescherming van het auteursrecht 
en naburige rechten op elektronische communicatienetwerken zou plaatsvinden in het kader 
van de online-inhoudraadpleging. Met dit initiatief wordt beoogd een juist klimaat voor een 
dialoog te scheppen waarin alle belanghebbenden in de elektronische waardeketen kunnen 
samenwerken om oplossingen te vinden die gebaseerd zijn op zelfregulering en die door alle 
belanghebbenden worden gedragen.

Amendement 821
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 3 – letter (g bis)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel A – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Het volgende punt wordt 
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toegevoegd:
"19 bis. Transparantieverplichtingen voor 
publieke communicatienetwerkproviders 
om eind-tot-eindverbindingen te 
waarborgen, met inbegrip van onbeperkte 
toegang tot inhoud, diensten en 
toepassingen, overeenkomstig de 
doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 
2002/21/EG, openbaarmaking van 
beperkingen van de toegang tot diensten 
en toepassingen en van het beleid inzake 
verkeersbeheer en, waar nodig en 
proportioneel, toegang voor de nationale 
regelgevende instanties tot de informatie 
die noodzakelijk is om de juistheid van de 
openbaargemaakte informatie te 
controleren."

Or. en

Motivering

In de huidige voorwaarden worden transparantieverplichtingen om ervoor te zorgen dat de 
toegangsrechten van de eindgebruikers worden gewaarborgd niet uitdrukkelijk vermeld. Het 
is zeer belangrijk dat nationale regelgevende instanties over voldoende informatie beschikken 
om te beoordelen of  publieke communicatienetwerkproviders voldoen aan hun verplichtingen 
zodat eindgebruikers toegang kunnen hebben tot inhoud, diensten en toepassingen van hun 
keuze. In de voorwaarden van de algemene machtiging is een regeling opgenomen om 
transparantie van communicatienetwerkproviders te waarborgen die geen aanzienlijke 
marktpositie hebben.

Amendement 822
Dominique Vlasto en Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verplichting om een dienst aan te bieden 
of een soort technologie te gebruiken 
waarvoor de gebruiksrechten voor de 
frequentie zijn verleend, met inbegrip van 

1. Verplichting om een dienst aan te bieden 
of een soort technologie te gebruiken 
waarvoor de gebruiksrechten voor de 
frequentie zijn verleend, met inbegrip van 
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in voorkomend geval de 
dekkingsvereisten.’

in voorkomend geval exclusief gebruik 
van een frequentie voor het uitzenden van 
specifieke audiovisuele inhoud of diensten 
en de dekkingsvereisten.’

Or. fr

Motivering

Exclusief gebruik van een frequentie voor een uitzending zou nog steeds mogelijk moeten zijn. 
Effectief frequentiegebruik zou een voorwaarde kunnen zijn die wordt verbonden aan 
gebruiksrechten.

Amendement 823
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter (a)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel B – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Verplichting om een dienst aan te bieden 
of een soort technologie te gebruiken 
waarvoor de gebruiksrechten voor de 
frequentie zijn verleend, met inbegrip van 
in voorkomend geval de 
dekkingsvereisten.’

1. Verplichting om een dienst aan te bieden 
of een soort technologie te gebruiken 
waarvoor de gebruiksrechten voor de 
frequentie zijn verleend, met inbegrip van 
in voorkomend geval de dekkings- en 
kwaliteitsvereisten.’

Or. es

Amendement 824
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter (c)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel B – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) In punt 4 worden de termen “onder 
voorbehoud van wijzigingen van het 

Schrappen
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nationale frequentieplan” geschrapt.

Or. es

Amendement 825
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 – letter (d)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel B – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Vrijwillige toezeggingen die de 
onderneming die het gebruiksrecht heeft 
verkregen, in de loop van een op 
mededinging gebaseerde of een 
vergelijkende selectieprocedure heeft 
gedaan.’

7. Vrijwillige toezeggingen die de 
onderneming die het gebruiksrecht heeft 
verkregen, in de loop van een op 
mededinging gebaseerde of een 
vergelijkende selectieprocedure heeft 
gedaan. Indien een dergelijke toezegging 
de facto overeenkomt met een of meerdere 
verplichtingen die zijn vermeld in de 
artikelen 9 tot en met 13 bis van Richtlijn 
2002/19/EG, wordt deze toezegging 
uiterlijk 1 januari 2010 geacht te zijn 
verlopen.'

Or. en

Motivering

Regelgevingsverplichtingen mogen alleen worden opgelegd aan ondernemingen met een 
aanzienlijk marktpositie in een markt die ex ante regelgeving rechtvaardigt. Voorafgaand aan 
het kader van 2002 werd voor de verkrijging van gebruiksrechten soms een 'vrijwillige 
toezegging' als voorwaarde gesteld voor nieuwkomers die overeenkomt met dergelijke 
regelgevinsgverplichtingen (non-discriminatie verplichting, enz.). Om permanente 
regelgeving te vermijden, ongeacht de marktpositie van een onderneming, worden dergelijke 
'vrijwillige toezeggingen' na een overgangsperiode geacht te zijn verlopen.
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Amendement 826
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage I – deel C – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In deel C wordt punt 1 vervangen 
door de volgende tekst:
"1. Aanwijzingen van de dienst 
waarvoor het nummer moet worden 
gebruikt, met inbegrip van alle vereisten 
met betrekking tot het verlenen van die 
dienst en, ter voorkoming van twijfel, 
tariefbeginselen en maximumprijzen die 
van toepassing zijn op specifieke 
nummerreeksen teneinde de bescherming 
van de consument te waarborgen 
overeenkomstig artikel 8, lid 4, letter b 
van Richtlijn 2002/21/EG. 
(Kaderrichtlijn)."

Or. en

Motivering

Specifieke nummerreeksen verwijzen naar bepaalde soorten dienstverlening (gratis bellen, 
nationaal tarief, plaatselijk tarief). Het is van belang dat nationale regelgevende instanties 
ervoor kunnen zorgen dat de kosten die exploitanten in rekening brengen voor deze diensten 
binnen de marge vallen die klanten verwachten. Zo mogen klanten redelijkerwijs verwachten 
dat een (niet-geografisch) nationaal nummer bij hun in rekening wordt gebracht tegen hun 
normale nationale tarief.

Amendement 827
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage II wordt toegevoegd 
aan Richtlijn 2002/20/EC 
(Machtigingsrichtlijn):

Schrappen

Or. es

Motivering

In samenhang met de schrapping van artikel 6 bis (d) dat verwijst naar deze bijlage.

Amendement 828
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende bijlage II wordt toegevoegd 
aan Richtlijn 2002/20/EC 
(Machtigingsrichtlijn):

Schrappen

Or. en

Motivering

In samenhang met het amendement op de voorgestelde artikelen 6 bis en 6 ter van de 
Machtigingsrichtlijn.

Amendement 829
Mary Honeyball

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage II
Richtlijn 2002/20/EG
Bijlage II – punt 1 – letter (d)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 830
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

«(d) de methode om de vergoedingen te 
bepalen voor het gebruik van 
radiofrequenties, onverminderd de 
mechanismen die lidstaten hebben 
vastgesteld om de verplichting tot betaling 
van gebruiksrechten te vervangen door de 
verplichting tot naleving van specifieke 
doelstellingen van algemeen belang;

Or. fr
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Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid behouden een systeem te handhaven of in te voeren 
waarbij de verplichting tot het betalen van gebruiksvergoedingen wordt vervangen door een 
verplichting te voldoen aan bepaalde doelstellingen van algemeen belang. Dergelijke 
systemen, die doelstellingen van mediapluralisme dienen, zijn in overeenstemming met de 
gebruikelijke praktijk bij frequentieallocatie voor terrestrische verbindingen.
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