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PR_COD_1am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 87/372/EEG van de Raad inzake de voor een gecoördineerde invoering van 
openbare pan-Europese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de 
Gemeenschap beschikbaar te stellen frequentiebanden
(COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0762),

– gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0452/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Beschikking nr. 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 biedt de 
Commissie de mogelijkheid technische 
uitvoeringsmaatregelen vast te stellen om 
te zorgen voor geharmoniseerde 
voorwaarden voor de beschikbaarheid en 

Schrappen
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het doelmatig gebruik van de 
radiospectrumband.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar Beschikking nr. 676/2002/EG inzake het radiospectrum is geschrapt 
aangezien de toepassing ervan ertoe zou leiden dat latere wijzigingen aan deze richtlijn 
worden aangebracht zonder dat het Europees Parlement de kans krijgt effectieve controle uit 
te oefenen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op verzoek van de Commissie heeft de 
Europese Conferentie van post- en 
telecommunicatieadministraties (hierna de 
CEPT genoemd) technische verslagen 
opgesteld die aantonen dat UMTS naast 
GSM zou kunnen bestaan in de 900 MHz-
band, met inbegrip van de zogenaamde 
uitbreidingsband (880-890 MHz en 925-
935 MHz). De 880-915 MHz en 925-960 
MHz-banden moeten derhalve worden 
opengesteld voor UMTS, een systeem dat 
naast GSM kan bestaan, en voor andere 
systemen zodra kan worden aangetoond 
dat deze naast GSM kunnen bestaan, 
overeenkomstig de procedure in de 
Radiospectrumbeschikking voor de 
vaststelling van geharmoniseerde 
voorwaarden inzake beschikbaarheid en 
efficiënt gebruik van het radiospectrum.

(8) Op verzoek van de Commissie heeft de 
Europese Conferentie van post- en 
telecommunicatieadministraties (hierna de 
CEPT genoemd) technische verslagen 
opgesteld die aantonen dat UMTS naast 
GSM zou kunnen bestaan in de 900 MHz-
band, met inbegrip van de zogenaamde 
uitbreidingsband (880-890 MHz en 925-
935 MHz). De 880-915 MHz en 925-960 
MHz-banden moeten derhalve worden 
opengesteld voor UMTS, een systeem dat 
naast GSM kan bestaan.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de Radiospectrumbeschikking is geschrapt in overeenstemming met het 
vorige amendement.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Er moet worden gezorgd voor meer 
flexibiliteit in het spectrumbeheer en 
betere toegang tot het spectrum teneinde 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de interne markt voor 
elektronische communicatie. Daarom 
moet de 900 MHz band openstaan voor 
andere systemen voor het leveren van 
andere pan-Europese diensten zodra kan 
worden aangetoond dat deze kunnen 
samengaan met GSM-systemen.

Or. en

Motivering

Het besluit om de 900 MHz band open te stellen voor andere technologieën en diensten die 
kunnen samengaan met het huidige gebruik ervan, zal er mede voor zorgen dat deze 
frequenties op een meer efficiënte en flexibele manier beheerd worden, wat leidt tot meer en 
betere communicatiediensten voor burgers.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De toewijzing van bandbreedte 
voor specifieke technologieën of diensten 
vormt een uitzondering op de beginselen 
van technologie- en dienstenneutraliteit 
en betekent een inbreuk op de 
keuzevrijheid inzake verleende diensten 
en toegepaste technologieën. Daarom 
moet ieder voorstel voor de harmonisatie 
van de toewijzing van de 900 MHz 
radispectrumband voor andere 
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terrestrische systemen dan GSM en 
UMTS transparant zijn en onderworpen 
aan de controle van het Europees 
Parlement.

Or. en

Motivering

In het regelgevingskader voor elektronische communicatie worden de beginselen van 
technologie- en dienstenneutraliteit vastgelegd. Elke afwijking van deze beginselen, zoals het 
geval is bij de harmonisering van bepaalde banden voor specifieke diensten of technologieën, 
moet volledig transparant zijn en onderworpen aan parlementaire controle.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen moeten 
worden vastgesteld overeenkomstig 
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.

Or. en

Motivering

Voor de goedkeuring van de harmonisatiemaatregelen die tot doel hebben het gebruik van de 
900 MHz band open te stellen voor nieuwe diensten of technologieën, wordt voorgesteld een 
comitologieprocedure overeenkomstig Besluit 1999/468/EG te gebruiken.
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 9 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quinquies) Met name moet de 
Commissie de bevoegdheid krijgen 
uitvoeringsmaatregelen goed te keuren 
met betrekking tot de harmonisatie van de 
banden met andere terrestrische systemen. 
Daar het maatregelen van algemene 
strekking betreft ter aanvulling van deze 
richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG vastgestelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

De comitologieprocedure die gebruikt moet worden voor harmonisatiebesluiten moet de 
regelgevingsprocedure met toetsing zijn, aangezien deze maatregelen een algemene strekking 
hebben en de richtlijn met nieuwe onderdelen aanvullen. Dit is de enige procedure die een 
effectieve parlementaire controle op besluiten van de Commissie garandeert wanneer de 
Commissie over een ruime beoordelingsmarge beschikt.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn nr. 87/372/EEG
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de 880-915 MHz en 
925-960 MHz radiospectrumbanden 
beschikbaar voor GSM-systemen en voor 
UMTS-systemen en voor andere 
terrestrische systemen die elektronische 
communicatiesystemen kunnen 
aanbieden welke naast GSM-systemen 
kunnen bestaan, in overeenstemming met 

1. De lidstaten stellen de 880-915 MHz en 
925-960 MHz radiospectrumbanden 
beschikbaar voor GSM-systemen en voor 
UMTS-systemen.
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de technische uitvoeringsmaatregelen die 
zijn goedgekeurd op grond van 
Beschikking nr. 676/2002/EG.

Or. en

Motivering

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de specifieke doelstelling van deze richtlijn 
(namelijk de 900 MHz band beschikbaar maken voor UMTS-technologie) en de bijkomende 
doelstelling in lid 1 bis om dit rechtsinstrument voldoende flexibel te maken zodat er in de 
toekomst een nieuw gebruik van kan worden gemaakt.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn nr. 87/372/EEG
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen de 880-915 
MHz en 925-960 MHz 
radiospectrumbanden beschikbaar stellen 
voor andere terrestrische systemen die 
elektronische communicatiesystemen 
kunnen aanbieden welke naast GSM-
systemen kunnen bestaan.

Or. en

Motivering

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de specifieke doelstelling van deze richtlijn 
(namelijk de 900 MHz band beschikbaar maken voor UMTS-technologie) en de bijkomende 
doelstelling in lid 1 bis om dit rechtsinstrument voldoende flexibel te maken zodat er in de 
toekomst een nieuw gebruik van kan worden gemaakt.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn nr. 87/372/EEG
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie verstrekt met het oog 
op de harmonisatie van de toewijzing van 
de in lid 1 genoemde banden aan andere 
terrestrische systemen, mandaten aan de 
CEPT, waarbij zij de te verrichten taken 
en het tijdschema daarvoor vastlegt. De 
Commissie besluit volgens de procedure 
van artikel 3 bis, lid 2.
Op basis van de overeenkomstig de eerste 
alinea verrichte taken, kan de Commissie 
uitvoeringsmaatregelen voor de 
harmonisatie goedkeuren volgens de 
procedure van artikel 3 bis, lid 3.

Or. en

Motivering

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn nr. 87/372/EEG
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 3 bis
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
het in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
676/2002/EG bedoelde 
Radiospectrumcomité.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.
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3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van artikel 
8 van dat besluit.

Or. en

Motivering

Er is een verwijzing toegevoegd naar de artikelen van het comitologiebesluit met betrekking 
tot de raadplegingsprocedure en de regelgevingsprocedure met toetsing. Om de toepassing 
van deze procedures te vereenvoudigen wordt niet voorgesteld een nieuw comité op te zetten 
maar deze taken toe te wijzen aan het comité dat in het kader van de 
Radiospectrumbeschikking is ingesteld.
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TOELICHTING

Een efficiënt radiospectrumbeleid in de Europese Unie vergt een flexibel en gecoördineerd 
beheer door de lidstaten en de harmonisering van frequenties op communautair niveau 
wanneer dit gerechtvaardigd is om redenen van schaalvoordelen en interoperabiliteit van 
apparatuur en diensten. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de sociale en economische voordelen die door dit zeldzaam openbare bezit 
worden geboden, in termen van lagere exploitatiekosten en meer commerciële mogelijkheden 
voor aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten, meer en betere 
communicatiediensten voor de consumenten en betere verrichting van openbare diensten voor 
burgers. 

In deze context heeft het wetgevingsvoorstel dat hier wordt behandeld tot doel dat meer 
gebruik wordt gemaakt van de 900 MHz band door het gebruik ervan open te stellen voor 
UMTS-technologie, die meer mogelijkheden biedt, en voor GSM 
mobielecommunicatietechnologie. Uit de technische studies die verricht zijn door de 
Europese Conferentie van de PTT -administraties (CEPT) blijkt dat beide technologieën in 
deze frequentieband kunnen worden gebruikt zonder interferentieproblemen.

De aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten zijn het er ook over eens dat 
het dringend is dat dit nieuwe gebruik in deze bandbreedte wordt toegestaan, aangezien zij zo 
de kosten van het gebruik van UMTS-infrastructuur kunnen terugdringen en meer innovatieve 
diensten kunnen aanbieden aan hun klanten tegen een voordeliger prijs. Om die reden hebben 
een aantal lidstaten al besloten het gebruik van deze frequentieband voor UMTS-technologie 
toe te staan en wachten zij nu op het besluit van de Commissie om het toe te passen met 
volledige wettelijke garanties.

In dit licht stemt de rapporteur ermee in dat het wenselijk is dit nieuwe gebruik toe te staan 
zodat meer en betere communicatiediensten voor burgers kunnen worden geleverd tegen een 
lagere prijs, via een wijziging in de wetgeving, d.w.z. op volledig transparante wijze met 
openbare raadpleging.

De rapporteur is tevens opgetogen over het feit dat, na de verwerping door het Parlement van 
het initiële voorstel van de Commissie om deze richtlijn in te trekken en het onderwerp ervan, 
namelijk het gebruik van de 900 MHz band, te regelen via een beschikking van de Commissie 
overeenkomstig een comitologieprocedure, de Commissie haar oorspronkelijk standpunt heeft 
gewijzigd en nu een wetgevingsprocedure voorstelt. Zodoende is het institutioneel evenwicht 
hersteld en is een situatie vermeden waarin wat de medewetgever besloten had, gewijzigd zou 
worden zonder dat hij daarbij betrokken werd.

De Commissie stelt ook voor de richtlijn zo te wijzigen dat de 900 MHz band kan worden 
opengesteld voor nieuwe vormen van gebruik in de toekomst naargelang van de 
technologische ontwikkelingen. Deze flexibiliteitsclausule is weliswaar welkom, maar 
hetzelfde kan niet worden gezegd van de procedure die de Commissie voorstelt: de 
regelgevingsprocedure die effectieve controle door het Parlement uitsluit. De rapporteur kan 
absoluut niet begrijpen waarom, als de eerste wijziging in het gebruik van de frequentieband 
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via het wetgevingskanaal is aangebracht, het besluit over later gebruik zou moeten ontsnappen 
aan de parlementaire controle.

Om het juridisch instrument een grotere flexibiliteit te geven zodat het kan worden aangepast 
aan nieuwe technologische vooruitgang zonder dat de vereiste parlementaire controle op de 
helling wordt gezet, stelt de rapporteur bij wijze van compromis voor gebruik te maken van 
de regelgevingsprocedure met toetsing om besluiten te nemen inzake nieuw gebruik voor deze 
frequentieband. De voorgestelde amendementen hebben tot doel deze nieuwe procedure, die 
meer garanties biedt voor parlementaire controle, in de overwegingen te rechtvaardigen en in 
de artikelen te introduceren.

Kortom, de rapporteur stemt ermee in dat het wenselijk is om flexibel gebruik van deze band 
toe te staan ten gunste van een meer concurrerende mobielecommunicatiesector die meer en 
betere diensten aan de burgers aanbiedt, maar tegelijk wijst hij op de noodzaak om 
parlementaire controle te verzekeren voor alle toekomstige besluiten inzake bijkomend 
gebruik van de frequentieband teneinde transparantie en respect van het institutioneel 
evenwicht te garanderen.
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