
PA\718636NL.doc PE404.775v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie cultuur en onderwijs

2007/0247(COD)

14.4.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
tot wijziging van de Richtlijnen 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 
2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten en 2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -
diensten
(COM(2007)0697 – C6-0427/2007 – 2007/0247(COD))

Rapporteur voor advies: Ignasi Guardans Cambó



PE404.775v01-00 2/21 PA\718636NL.doc

NL

PA_Legam



PA\718636NL.doc 3/21 PE404.775v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

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

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

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

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

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Door middel van Richtlijn 
2007/65/EG van 11 december 2007, de 
zogenaamde richtlijn audiovisuele 
mediadiensten, werd een herziening 
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doorgevoerd om optimale voorwaarden te 
scheppen voor mededinging en 
rechtszekerheid voor 
informatietechnologieën en 
mediaondernemingen en -diensten in de 
EU en eerbiediging te waarborgen van 
culturele en taalkundige diversiteit; in dit 
verband vormt een onpartijdig en 
evenwichtig regelgevingskader voor 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten een essentiële pijler voor de 
Europese audiovisuele sector als geheel.     

Or. en

Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Radiofrequenties zouden moeten 
worden beschouwd als een schaars 
openbaar bezit met een belangrijke 
publieke en marktwaarde dat van vitaal
belang is bij het bereiken van een aantal 
doelstellingen van algemeen belang in het 
overheidsbeleid.  Spectrum moet dan ook 
zo doelmatig en doeltreffend mogelijk 
worden beheerd, waarbij vanuit 
economisch, sociaal en milieuvriendelijk 
oogpunt  ruime aandacht wordt besteed 
aan het algemeen belang en obstakels 
voor een doelmatig gebruik ervan 
geleidelijk uit de weg dienen te worden 
geruimd.

Or. en

Motivering

Spectrum is met recht een algemeen middel en mag niet beschouwd worden als particulier 
eigendom van wie dan ook. De doeltreffendheid ervan mag en kan niet worden beperkt door 
marktcriteria. 
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het vermijden van een ondoelmatig gebruik 
van spectrum alleen zou zijn toegestaan 
wanneer dit nodig en evenredig is. Deze 
doelstellingen omvatten ook de 
bevordering van culturele en 
mediabeleidsdoelstellingen zoals culturele 
en taalkundige diversiteit en pluralisme van 
de media zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving in overeenstemming met het 
Gemeenschapsrecht. Uitzonderingen 
zouden, behalve wanneer dit noodzakelijk 
is om de veiligheid van het menselijk leven 
te beschermen, niet moeten leiden tot 
exclusief gebruik voor bepaalde diensten 
maar veeleer prioriteit moeten verlenen 
zodat andere diensten of technologieën 
zoveel mogelijk in dezelfde band kunnen 
bestaan. Om de houder van de machtiging 
in staat te stellen zelf de meest doelmatige 
manier te kiezen om de inhoud van 
diensten via radiofrequenties aan te bieden, 
mogen machtigingen om gebruik te maken 
van radiofrequenties geen voorschriften 
bevatten wat betreft de inhoud.

Or. en

Motivering

De vraag of spectrum kan worden toegewezen op een dienstenneutrale wijze moet afhangen 
van een correcte afweging tussen algemeen belang en handelwaarde. In de praktijk sluit de 
Commissie zich aan bij deze aanpak, bijvoorbeeld in haar mededeling over het digitale 
dividend, waarin zij de toewijzing voorstelt van specifieke diensten aan specifieke 
spectrum(sub)banden.  

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De lidstaten zijn bevoegd de 
draagwijdte en de aard te definiëren van 
eventuele uitzonderingen wat betreft het 
bevorderen van doelstellingen van 
cultuur- en mediabeleid, zoals culturele en 
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overeenstemming met hun nationale 
wetgeving.

taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media in overeenstemming met hun 
nationale wetgeving.

Or. en

Motivering

Overweging 6 van de kaderrichtlijn 2002/21/EG erkent dat audiovisueel beleid en 
inhoudregulering doelstellingen van algemeen belang beogen, zoals vrijheid van 
meningsuiting, pluralisme van de media, onpartijdigheid, culturele en taalkundige 
verscheidenheid, sociale insluiting, consumentenbescherming en de bescherming van 
minderjarigen realiseren.  De verwijzing naar "het bevorderen van culturele en taalkundige 
diversiteit en pluralisme van de media" is te beperkt omdat hierin alle andere doelstellingen 
van algemeen belang die door het audiovisuelemediabeleid worden nagestreefd, buiten 
beschouwing worden gelaten.  

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

moeten onder alle omstandigheden 
transparant, objectief, evenredig en niet-
discriminerend zijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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



PE404.775v01-00 10/21 PA\718636NL.doc

NL

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

(59) De maatregelen die vereist zijn voor 
de tenuitvoerlegging van de Kader-, 
Toegangs-, en Machtigingsrichtlijn moeten 
worden vastgesteld in overeenstemming 
met Besluit 1999/468/EG van de Raad van 
28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden. Dergelijke 
uitvoeringsmaatregelen mogen niet van 
invloed zijn op doelstellingen van cultuur-
en mediabeleid die door de lidstaten in 
overeenstemming met de richtlijn zijn 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

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

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De bevordering en bescherming van wettelijke inhoud tegenover elektronische netwerken  en 
diensten moet in het belang van de burgers van de Europese Unie worden opgenomen in de 
opdrachten van de nationale regelgevingsautoriteiten.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) alle beperking van diensten na te leven 
in overeenstemming met lid 4.

Or. en

Motivering

Het amendement op artikel 9, lid 3 quinquies is nodig als verduidelijking van de formulering 
die anders moeilijk te begrijpen is.   In aansluiting op hun bevoegdheid op het terrein van 
cultuur- en mediabeleid, moeten de lidstaten over de bevoegdheid beschikken om voldoende 
spectrum beschikbaar te stellen voor uitzendingen en de beginselen van dienstenneutraliteit 
en technologische neutraliteit in dit verband te beperken.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 9
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 9 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden. Beperkingen die ertoe strekken dat 
een dienst in een specifieke band moet 
worden aangeboden worden met redenen 
omkleed om te zorgen voor de 
verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang in overeenstemming met 
het Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid 
van het menselijk leven, het bevorderen 
van sociale, regionale of territoriale 
samenhang, het vermijden van een 
ondoelmatig gebruik van radiofrequenties 
of, culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media te bevorderen 
zoals gedefinieerd in de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving. Een beperking 
die het verschaffen van andere diensten in 
een specifieke band verbiedt kan alleen 
worden opgelegd wanneer dit 
gerechtvaardigd wordt door de noodzaak 
de veiligheid van het menselijk leven te 
beschermen.  

4. Tenzij anders bepaald in de tweede 
alinea of in de overeenkomstig artikel 9 
quater vastgestelde maatregelen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat alle soorten van 
elektronische communicatiediensten 
kunnen worden aangeboden in de 
radiofrequentiebanden die open zijn voor 
elektronische communicatie. De lidstaten 
kunnen echter proportionele en niet-
discriminerende beperkingen voorzien voor 
de soorten van elektronische 
communicatiediensten die geleverd moeten 
worden. Beperkingen die ertoe strekken dat 
een dienst in een specifieke band moet 
worden aangeboden worden met redenen 
omkleed om te zorgen voor de 
verwezenlijking van een doelstelling van 
algemeen belang in overeenstemming met 
het Gemeenschapsrecht, zoals veiligheid 
van het menselijk leven, het bevorderen 
van doelstellingen van cultuur- of 
mediabeleid, zoals sociale, regionale of 
territoriale samenhang, het vermijden van 
een ondoelmatig gebruik van 
radiofrequenties of, culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme van de 
media te bevorderen zoals gedefinieerd in 
de nationale wetgeving overeenkomstig de 
communautaire wetgeving. Een beperking 
die het verschaffen van andere diensten in 
een specifieke band verbiedt kan alleen 
worden opgelegd wanneer dit 
gerechtvaardigd wordt door de noodzaak 
de veiligheid van het menselijk leven te 
beschermen. 

Or. en

Motivering

De simpele verwijzing naar "het bevorderen van culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media" is te beperkt omdat hierin alle andere doelstellingen van algemeen 
belang die door het audiovisuelemediabeleid worden nagestreefd, buiten beschouwing 
worden gelaten.  
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Lidstaten hebben de bevoegdheid de 
reikwijdte, aard en duur vast te stellen van 
beperkingen inzake de bevordering van 
doelstellingen van cultuur- en 
mediabeleid, taalkundige diversiteit en 
mediapluralisme in overeenstemming met 
hun eigen nationale wetgeving.

Or. en

Motivering

Het amendement op artikel 9, lid 5 bis, is gebaseerd op de formulering van overweging 23 
van de richtlijn tot wijziging, voorgesteld door de Europese Commissie;  gezien echter het 
belang van deze clausule, moet deze gewijzigd worden in die zin dat er volledige rechtskracht 
aan wordt toegekend door opname in de tekst van de Kaderrichtlijn zelf. In aansluiting op 
hun bevoegdheid op het terrein van cultuur- en mediabeleid, moeten de lidstaten over de 
bevoegdheid beschikken om voldoende spectrum beschikbaar te stellen voor uitzendingen en 
de beginselen van dienstenneutraliteit en technologische neutraliteit in dit verband te 
beperken.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien echter overdracht of verhuur 
frequenties zou betreffen die beschikbaar 
zijn gesteld op grond van een beperking 
die moet garanderen dat voldaan wordt 
aan een doelstelling van algemeen belang 
zoals bepaald in artikel 9, lid 4, is de 
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voorafgaande toestemming vereist van de 
nationale regelgevingsautoriteit.  
Eventueel hebben lidstaten het recht de 
nationale autoriteit die belast is met 
audiovisuele mediadiensten om 
toestemming of advies te vragen.  

Or. en

Motivering

In verband met de bevoegdheid van de lidstaten specifieke beperkingen op dienstenneutraliteit 
in te voeren, is het logisch dat beperkingen kunnen worden ingesteld op de overdracht van 
dergelijke frequenties of "spectrumhandel"; Dat is vooral duidelijk bij beperkingen die 
gebaseerd zijn op cultuur- en mediabeleid. Indien spectrumhandel op dit gebied toch wordt 
toegelaten, moeten de lidstaten de bevoegdheid behouden om passende waarborgen in te 
stellen die ervoor zorgen dat de doelstellingen van hun audiovisuele beleid niet in gevaar 
komen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De simpele verwijzing naar "het bevorderen van culturele en taalkundige diversiteit en 
pluralisme van de media" is te beperkt omdat hierin alle andere doelstellingen van algemeen 
belang die door het audiovisuelemediabeleid worden nagestreefd, buiten beschouwing 
worden gelaten.  

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 quater 

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

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

3. De Commissie brengt regelmatig 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over de toepassing van de 
leden 1 en 2 en kan zo nodig maatregelen 
voorstellen met de bedoeling de uitvoering 
van de principes en doelstellingen van 
deze beschikking te waarborgen. Waar 
nodig worden afspraken gemaakt omtrent 
gemeenschappelijke standpunten die de 
communautaire coördinatie tussen de 
lidstaten moeten verzekeren.
4. De ingevolge dit artikel getroffen 
maatregelen laten de rechten en plichten 
van de Gemeenschap en de lidstaten uit 
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hoofde van internationale 
overeenkomsten onverlet.

Or. en

Motivering

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

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 3 – punt 3
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) een risico op schadelijke interferentie te 
vermijden;

Or. en

Motivering

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

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk individueel recht om
radiofrequenties te mogen gebruiken dat 

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in lid 6 bis, lid 1, onder f) bedoelde 
technische uitvoeringsmaatregel kan 
voorzien dat de Autoriteit met voorstellen 
komt om de onderneming(en) te selecteren 

1. Wanneer het grensoverschrijdende 
element van een elektronische 
communicatiedienst domineert en met 
inachtneming van de bevoegdheden van 
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waaraan individuele rechten voor gebruik 
van radiofrequenties of nummers kunnen 
worden verleend, overeenkomstig artikel 
12 van Verordening [..]. 

de lidstaten voor de bevordering van 
doelstellingen van cultuur- en 
mediabeleid zoals culturele en 
taalkundige diversiteit en pluralisme in de 
media, kan de in lid 6 bis, lid 1, onder f) 
bedoelde technische uitvoeringsmaatregel 
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 [..]. 

Or. en

Motivering

Het is van belang ervoor te zorgen dat de bevoegdheden van de lidstaten voor cultuur- en 
mediabeleid en met name ten aanzien van frequenties die beschikbaar worden gesteld voor 
radio-uitzendingen en andere audiovisuele mediadiensten, niet in het gedrang komen door 
nieuwe gecentraliseerde procedures op EU-niveau. 

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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