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BEKNOPTE MOTIVERING

1. De Commissie legt door middel van dit voorstel voor een besluit een eerste Europees 
programma voor het radiospectrumbeleid voor, teneinde het spectrumgebruik binnen de 
EU strategisch te plannen en te harmoniseren (hierna RSPP).

2. Daarbij staat de uitbreiding van het spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie op 
de voorgrond, om het in de Digitale Agenda vermelde doel om alle EU-burgers tegen 
2020 toegang te verlenen tot breedband met een snelheid van minstens 30 Mbps, te 
verwezenlijken.

3. Het spectrum is een openbaar goed en een buitengewoon schaarse hulpbron. Het is 
onmisbaar met het oog op de vervulling van een grote diversiteit aan maatschappelijke, 
culturele, sociale en economische taken. Met de herziening van de 
telecommunicatiewetgeving 2009 werd de Commissie verplicht bij het spectrumbeheer in 
gelijke mate adequaat rekening te houden met deze aspecten. De voorwaarden van het 
telecompakket vormen dan ook de verplichte basis voor het RSPP. Daarom moet worden 
gewaarborgd dat het RSPP zonder uitzondering binnen dit juridisch kader blijft en geheel 
strookt met de daarin neergelegde beginselen.

4. Met name moet ervoor worden gezorgd, dat

a) het RSPP voldoende ontwikkelingsmogelijkheden laat aan digitaal-terrestrische radio 
en hybride-t.v. De verspreiding van vrij te ontvangen programma's door middel van de 
dvb-t of dvb-t2-norm heeft zich in Europa ontwikkeld tot een onmisbare zuil voor de 
mediapluriformiteit. Het terrestrische systeem is bovendien het enige niet op 
eigendom gebaseerde systeem voor de verspreiding van radio-uitzendingen, waarover 
alle gebruikers op dezelfde wijze en met gelijke rechten kunnen beschikken. Gezorgd 
moet worden voor een storingvrij samengaan van mobiele telefonie en media op de 
desbetreffende frequentiebanden, met name op plaatsen waar ontvangstapparatuur met 
verschillende normen dicht bij elkaar kan liggen. Soms blijft de terrestrische radio de 
enige economisch zinvolle zendmogelijkheid voor draagbare, mobiele en derhalve op 
de toekomst gerichte digitale radio en televisie.

b) het beschikbare spectrum doeltreffend wordt ingezet. Daarvoor is een regelmatige 
evaluatie van het spectrumgebruik noodzakelijk. Dit is, conform het telecompakket, 
een taak voor de lidstaten. Alleen de coördinatie zou op Europees niveau kunnen 
gebeuren.

c) storingen en interferenties als gevolg van een nieuwe toewijzing van spectrumruimte 
zoveel mogelijk worden voorkomen. 

d) compenserende maatregelen voor investeringen in de eerder gebruikte 
frequentiebanden (bijv. voor dvb-t) of investeringen die door een nieuwe toewijzing 
van spectrumruimte (bijv. PMSE) nodig zijn (bijv. op het vlak van de 
radioberichtgeving) bindend worden voorgeschreven.
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5. Het radiospectrum dient ter bevrediging van de meest uiteenlopende openbare belangen in 
de lidstaten. Daarbij moet rekening worden gehouden met een groot aantal nationale en 
regionale bijzonderheden. Betwijfeld wordt of de EU deze belangen net zo goed en 
efficiënt kan behartigen als de lidstaten. Daarom (en met het oog op de in artikel 9, lid 1, 
van de kaderrichtlijn geschetste toewijzing van de bevoegdheden) wijst de rapporteur een 
supranationale planning en beheer van het spectrum op Europees niveau af. Ook heeft zij
grote twijfels over een eigen bevoegdheid van de Commissie voor internationale 
onderhandelingen. Daarentegen meent zij dat een coördinerende, aanvullende en de 
lidstaten ondersteunende rol van de EU wenselijk is.

6. Overhaaste besluiten over de toewijzing van spectrumruimte moeten nog steeds worden 
vermeden en door passende maatregelen moet ervoor worden gezorgd dat op de opnieuw 
toegewezen spectrumruimte uitzendingsnormen worden gebruikt die gebaseerd zijn op 
adequaat wetenschappelijk onderzoek en dat deze de grootst mogelijke kwaliteit bij de 
dienstverlening met de laagste distributiekosten waarborgen. Nu al is bijvoorbeeld 
bewezen dat de LTE-norm niet efficiënter is als de norm dvb-t2.

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 besluit
Overweging 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op grond van artikel 8 bis, lid 3, van 
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten (de kaderrichtlijn) kan de 
Commissie wetgevingsvoorstellen bij het 
Europees Parlement en de Raad indienen 
voor de vaststelling van 
meerjarenprogramma’s voor het 
radiospectrumbeleid waarin de 
beleidslijnen en doelstellingen voor de 
strategische planning en harmonisatie van 
het radiospectrumgebruik worden 
uiteengezet overeenkomstig de bepalingen 
van de richtlijnen inzake 

(1) Op grond van artikel 8 bis, lid 3, van 
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten (de kaderrichtlijn) zoals gewijzigd 
bij Richtlijn 2009/140/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
november 20091, kan de Commissie 
wetgevingsvoorstellen bij het Europees 
Parlement en de Raad indienen voor de 
vaststelling van meerjarenprogramma’s 
voor het radiospectrumbeleid waarin de 
beleidslijnen en doelstellingen voor de 
strategische planning en harmonisatie van 
het radiospectrumgebruik worden 
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elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten. Deze beleidslijnen en 
doelstellingen dienen betrekking te hebben 
op de voor het tot stand brengen en het 
functioneren van de interne markt vereiste 
beschikbaarheid en efficiënte benutting van 
het radiospectrum. Dit besluit doet geen 
afbreuk aan de bestaande EU-regelgeving 
en met name de Richtlijnen 1999/5/EG, 
2002/20/EG en 2002/21/EG en 
Beschikking nr. 676/2002/EG. Dit besluit 
geldt onverminderd de maatregelen die 
overeenkomstig het EU-recht op 
nationaal niveau worden genomen ter 
verwezenlijking van doelstellingen van 
algemeen belang, in het bijzonder met 
betrekking tot inhoudsregels en 
audiovisueel beleid en het recht van de 
lidstaten om hun radiospectrum in het 
belang van de openbare orde en veiligheid 
en voor defensiedoeleinden te organiseren 
en te gebruiken.

uiteengezet overeenkomstig de bepalingen 
van de richtlijnen inzake 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten. Deze beleidslijnen en 
doelstellingen dienen betrekking te hebben 
op de voor het tot stand brengen en het 
functioneren van de interne markt vereiste 
beschikbaarheid en efficiënte benutting van 
het radiospectrum. Aangezien er een reëel 
risico bestaat dat de gewone, al dan niet 
analoge ontvangst van audiovisuele 
uitzendingen verstoord zal raken, moeten 
dat beleid en de markt waarop het is 
gericht voor een sterke bescherming van 
de rechten van de consument en een 
behoorlijke voorlichting van het publiek 
over de komende veranderingen zorgen.

1 PB L 337 van 18.12.2009, blz.37.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het spectrum is een essentiële hulpbron 
voor vitale sectoren en diensten, zoals 
mobiele, draadloze breedband- en 
satellietcommunicatie, televisie- en radio-
uitzendingen, vervoer, radioplaatsbepaling 
en toepassingen zoals alarmen, bediening 
van op afstand, gehoorapparaten, 
microfoons en medische apparatuur. Het 
ondersteunt publieke diensten zoals 
veiligheids- en beveiligingsdiensten, met 
inbegrip van civiele bescherming, en 
wetenschappelijke activiteiten zoals 
meteorologie, aardobservatie, 
radioastronomie en ruimteonderzoek. 
Regelgevende maatregelen op het gebied 

(2) Het spectrum is een openbaar goed met 
een grote maatschappelijke, culturele, 
sociale en economische waarde. Het is een 
essentiële hulpbron voor vitale sectoren en 
diensten, zoals mobiele, draadloze 
breedband- en satellietcommunicatie, 
televisie- en radio-uitzendingen, vervoer, 
radioplaatsbepaling en toepassingen zoals 
alarmen, bediening van op afstand, 
gehoorapparaten, draadloze microfoons en 
medische apparatuur. Het ondersteunt 
publieke diensten zoals veiligheids- en 
beveiligingsdiensten, met inbegrip van 
civiele bescherming, gemakkelijkere 
betrekkingen tussen burgers en overheid 
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van het spectrum hebben derhalve 
economische, culturele, wetenschappelijke, 
sociale, ecologische en technische effecten 
en gevolgen voor de veiligheid, de 
gezondheid en het algemeen belang.

dankzij elektronisch bestuur en 
wetenschappelijke activiteiten zoals 
meteorologie, aardobservatie, 
radioastronomie en ruimteonderzoek. 
Regelgevende maatregelen op het gebied 
van het spectrum hebben derhalve 
economische, culturele, wetenschappelijke, 
sociale, ecologische en technische effecten 
en gevolgen voor de veiligheid, de 
gezondheid en het algemeen belang.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De strategische planning en 
harmonisering van het spectrumgebruik op 
EU-niveau moet de interne markt voor 
draadloze 
elektronischecommunicatiediensten en -
uitrusting alsmede EU-beleidsterreinen 
waarvoor spectrum dient te worden 
gebruikt, stimuleren en op die manier 
nieuwe innovatiekansen creëren en het 
economisch herstel en de sociale integratie 
in de hele Unie bevorderen, zonder daarbij 
de belangrijke sociale, culturele en 
economische waarde van spectrum uit het 
oog te verliezen. Derhalve moet voor de 
Unie een beleidsprogramma worden 
ontwikkeld dat alle beleidsterreinen van de 
interne markt bestrijkt waarbij spectrum 
wordt gebruikt, zoals elektronische 
communicatie, onderzoek en ontwikkeling, 
vervoer en energie.

(3) De strategische planning en 
harmonisering van het spectrumgebruik op 
EU-niveau moet de interne markt voor 
draadloze 
elektronischecommunicatiediensten en -
uitrusting alsmede EU-beleidsterreinen 
waarvoor spectrum dient te worden 
gebruikt, stimuleren en op die manier 
nieuwe innovatiekansen creëren en het 
economisch herstel en de sociale integratie 
in de hele Unie bevorderen, zonder daarbij 
de belangrijke sociale, culturele en 
economische waarde van spectrum uit het 
oog te verliezen. Derhalve moet voor de 
Unie een beleidsprogramma worden 
ontwikkeld dat alle beleidsterreinen van de 
interne markt bestrijkt waarbij spectrum 
wordt gebruikt, zoals elektronische 
communicatie, onderzoek en ontwikkeling, 
vervoer, cultuur en energie.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het eerste programma moeten de 
beleidslijnen en doelstellingen voor de 
lidstaten en de EU-instellingen tot 2015 
worden bepaald en specifieke 
uitvoeringsmaatregelen worden 
vastgesteld. Het spectrumbeheer is
weliswaar nog steeds grotendeels een 
nationale bevoegdheid, maar dient in 
overeenstemming te zijn met het bestaande 
EU-recht en ruimte te bieden voor acties in 
het kader van het EU-beleid.

(5) In het eerste programma moeten de 
beleidslijnen en doelstellingen voor de 
lidstaten en de EU-instellingen tot 2015 
worden bepaald en specifieke 
uitvoeringsmaatregelen worden 
vastgesteld. Het spectrumbeheer is een 
nationale bevoegdheid en dient in 
overeenstemming te zijn met het bestaande 
EU-recht en ruimte te bieden voor 
maatregelen ten behoeve van een 
radiospectrumbeleid van de Unie. 
Overeenkomstig artikel 8 bis, lid 1, van de 
kaderrichtlijn werken de lidstaten 
onderling en met de Commissie samen bij 
de strategische planning, coördinatie en 
harmonisatie van het 
radiospectrumgebruik.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het programma dient tevens rekening 
te houden met 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) 
en de technische deskundigheid van de 
Europese Conferentie van PTT-
administraties (CEPT) zodat in het kader 
van door het Parlement en de Raad 
bekrachtigde spectrumafhankelijk EU-
beleid technische uitvoeringsmaatregelen
ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
waarbij moet worden aangetekend dat 
voor de uitvoering van het bestaande EU-
beleid dergelijke maatregelen steeds 
kunnen worden genomen wanneer dat 
noodzakelijk is.

(6) Het programma dient tevens rekening 
te houden met 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) 
en de technische deskundigheid van de 
Europese Conferentie van PTT-
administraties (CEPT). Het door het 
Parlement en de Raad bekrachtigde 
spectrumafhankelijke EU-beleid dient in 
de vorm van technische 
uitvoeringsbepalingen ten uitvoer te
worden gelegd. Daaraan dienen de in 
artikel 8 bis van de kaderrichtlijn 
vastgelegde beleidsrichtsnoeren en 
doelstellingen van het EU-spectrumbeleid 
ten grondslag te liggen.
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Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het verhandelen van spectrumrechten 
in combinatie met flexibele 
gebruiksvoorwaarden zal de economische 
groei sterk bevorderen. Derhalve dienen 
banden waarop het EU-recht reeds 
voorziet in een flexibel gebruik 
overeenkomstig de kaderrichtlijn 
onmiddellijk verhandelbaar te worden 
gemaakt. Gemeenschappelijke beginselen 
met betrekking tot het formaat en de 
inhoud van verhandelbare rechten en 
gemeenschappelijke maatregelen om te 
vermijden dat concentraties van spectrum
ontstaan die tot een aanmerkelijke 
marktmacht of een dubieuze 
onderbenutting van verworven spectrum 
leiden, zullen de gecoördineerde invoering 
van die maatregelen door alle lidstaten 
vergemakkelijken en de verwerving van 
spectrumrechten elders in de Unie 
faciliteren.

(8) Het verhandelen van spectrumrechten 
in combinatie met flexibele 
gebruiksvoorwaarden zal de economische 
groei sterk bevorderen. 
Gemeenschappelijke beginselen met 
betrekking tot het formaat en de inhoud 
van verhandelbare rechten en 
gemeenschappelijke maatregelen om te 
vermijden dat concentraties van spectrum 
ontstaan die tot een aanmerkelijke 
marktmacht of een dubieuze 
onderbenutting van verworven spectrum 
leiden, zullen de gecoördineerde invoering 
van die maatregelen door alle lidstaten 
vergemakkelijken en de verwerving van 
spectrumrechten elders in de Unie 
faciliteren.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Zoals benadrukt in de Digitale Agenda 
voor Europa is draadloze breedband een 
belangrijk middel om de concurrentie, de 
keuze voor de consument en de toegang op 
het platteland of andere gebieden waar de 
invoering van breedband moeilijk ligt of 
economisch niet levensvatbaar is, te 
verbeteren. Spectrumbeheer kan de 
concurrentie evenwel beïnvloeden door de 

(9) Zoals benadrukt in de Digitale Agenda 
voor Europa is draadloze breedband een 
belangrijk middel om de concurrentie, de 
keuze voor de consument en de toegang op 
het platteland of andere gebieden waar de 
invoering van breedband moeilijk ligt of 
economisch niet levensvatbaar is, te 
verbeteren. Spectrumbeheer kan de 
concurrentie evenwel beïnvloeden door de 
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rol en de positie van marktspelers te 
wijzigen, bijvoorbeeld wanneer bestaande 
gebruikers onrechtmatige 
concurrentievoordelen genieten. Beperkte 
toegang tot het spectrum kan, naarmate 
geschikt spectrum schaarser wordt, een 
hindernis vormen voor de opkomst van 
nieuwe diensten of toepassingen en de 
innovatie en mededinging in het gedrang 
brengen. De verwerving van nieuwe 
gebruiksrechten, onder meer door 
spectrumhandel of andere transacties 
tussen gebruikers, en de invoering van 
nieuwe flexibele criteria voor het gebruik 
van spectrum kan de bestaande 
concurrentiesituatie beïnvloeden. Teneinde 
concurrentieverstoring te vermijden 
overeenkomstig de beginselen die ten 
grondslag liggen aan artikel 5, lid 6, van 
Richtlijn 2002/20/EG (de 
machtigingsrichtlijn) en artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 87/372/EEG (de GSM-richtlijn) 
dienen de lidstaten derhalve ex ante of ex 
post passende regelgevende maatregelen te 
nemen, bijvoorbeeld om bestaande rechten 
te wijzigen, de verwerving van spectrum in 
bepaalde gevallen te verbieden, 
voorwaarden op te leggen inzake 
hamsteren en het efficiënt gebruik van 
spectrum, zoals de in artikel 9, lid 7, van de 
kaderrichtlijn bedoelde voorwaarden, het 
toegewezen spectrum per exploitant te 
beperken en te grote concentraties te 
vermijden.

rol en de positie van marktspelers te 
wijzigen, bijvoorbeeld wanneer bestaande 
gebruikers onrechtmatige 
concurrentievoordelen genieten. Beperkte 
toegang tot het spectrum kan, naarmate 
geschikt spectrum schaarser wordt, een 
hindernis vormen voor de opkomst van 
nieuwe diensten of toepassingen en de 
innovatie en mededinging in het gedrang 
brengen. De verwerving van nieuwe 
gebruiksrechten, onder meer door 
spectrumhandel of andere transacties 
tussen gebruikers, en de invoering van 
nieuwe flexibele criteria voor het gebruik 
van spectrum kan de bestaande 
concurrentiesituatie beïnvloeden. Teneinde 
concurrentieverstoring te vermijden 
overeenkomstig de beginselen die ten 
grondslag liggen aan artikel 5, lid 6, van 
Richtlijn 2002/20/EG (de 
machtigingsrichtlijn) als gewijzigd bij
Richtlijn 2009/140/EG van 25 november
2009 en artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
87/372/EEG (de GSM-richtlijn) als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/114/EG van 
16 september 2009 dienen de lidstaten 
derhalve ex ante of ex post passende 
regelgevende maatregelen te nemen, 
bijvoorbeeld om bestaande rechten te 
wijzigen, de verwerving van spectrum in 
bepaalde gevallen te verbieden, 
voorwaarden op te leggen inzake 
hamsteren en het efficiënt gebruik van 
spectrum, zoals de in artikel 9, lid 7, van de 
kaderrichtlijn bedoelde voorwaarden, het 
toegewezen spectrum per exploitant te 
beperken en te grote concentraties te 
vermijden.

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een optimaal en efficiënt (10) Een optimaal en efficiënt 
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spectrumgebruik vergt permanente 
monitoring van de ontwikkelingen en 
actuele, transparante informatie over het 
spectrumgebruik in de hele Unie. Op grond 
van Beschikking nr. 2007/344/EG van de 
Commissie inzake de geharmoniseerde 
beschikbaarheid van informatie over 
spectrumgebruik in de Gemeenschap zijn 
de lidstaten verplicht informatie over de 
gebruiksrechten te publiceren, maar de 
Unie heeft behoefte aan een gedetailleerde 
inventaris van het bestaande 
spectrumgebruik en aan een degelijke 
evaluatie- en beoordelingsmethode om de 
efficiency van het spectrum- en 
radioapparatuurgebruik te verbeteren, met 
name tussen 300 MHz en 3 GHz. Deze 
inventaris zal enerzijds inzicht verschaffen 
in inefficiënte technologieën en 
spectrumgebruik in zowel de commerciële
als publieke sector en in onbenut 
toegewezen spectrum en gemiste kansen 
om spectrum de delen en anderzijds helpen 
om de toekomstige behoeften van 
bedrijven en consumenten in kaart te 
brengen.

spectrumgebruik vergt permanente
monitoring van de ontwikkelingen en 
actuele, transparante informatie over het 
spectrumgebruik in de hele Unie. Op grond 
van Beschikking nr. 2007/344/EG van de 
Commissie inzake de geharmoniseerde 
beschikbaarheid van informatie over 
spectrumgebruik in de Gemeenschap zijn 
de lidstaten verplicht informatie over de 
gebruiksrechten te publiceren, maar de 
Unie heeft behoefte aan een gedetailleerde 
inventaris van het bestaande 
spectrumgebruik en aan een degelijke 
evaluatie- en beoordelingsmethode om de 
efficiency van het spectrum- en 
radioapparatuurgebruik te verbeteren, met 
name tussen 300 MHz en 3 GHz. Deze 
inventaris zal enerzijds inzicht verschaffen 
in inefficiënte technologieën en 
spectrumgebruik in zowel de particuliere
als publieke sector en in onbenut 
toegewezen spectrum en gemiste kansen 
om spectrum de delen en anderzijds helpen 
om de toekomstige behoeften van 
bedrijven en consumenten in kaart te 
brengen.

Motivering

Omwille van de duidelijkheid. Het spectrum wordt ook door de particuliere niet-commerciële 
sector gebruikt.

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Geharmoniseerde normen op grond 
van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de 
wederzijdse erkenning van hun 
conformiteit, waarin rekening wordt 
gehouden met de wettelijke voorwaarden 

(11) Geharmoniseerde normen op grond 
van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur, de 
wederzijdse erkenning van hun 
conformiteit en de toekomstige 
harmonisatie van elektronische netwerken 
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inzake gedeeld spectrumgebruik, zijn van 
vitaal belang om ervoor te zorgen dat het 
spectrum efficiënt wordt gebruikt. 
Europese normen voor niet-radio-
elektrische en elektrische apparatuur en 
netwerken mogen niet tot een verstoring 
van het spectrumgebruik leiden. De 
gezamenlijke impact van de toenemende 
omvang en intensiteit van draadloze 
apparatuur en toepassingen en de 
diversiteit van het spectrumgebruik vormen 
een probleem voor het huidige 
interferentiebeheer. Deze aspecten moeten 
opnieuw worden onderzocht en bestudeerd, 
samen met de kenmerken van ontvangers 
en meer geavanceerde mechanismen om 
interferentie te vermijden.

en draadloze apparatuur zijn van vitaal 
belang om ervoor te zorgen dat het 
spectrum efficiënt wordt gebruikt en 
dienen de co-existentie van bestaande en 
nieuwe toepassingen te garanderen. 
Europese normen voor niet-radio-
elektrische en elektrische apparatuur en 
netwerken mogen niet tot een verstoring 
van het spectrumgebruik leiden. De 
gezamenlijke impact van de toenemende 
omvang en intensiteit van draadloze 
apparatuur en toepassingen en de 
diversiteit van het spectrumgebruik vormen 
een probleem voor het huidige 
interferentiebeheer. Deze aspecten moeten 
opnieuw worden onderzocht en bestudeerd, 
samen met de kenmerken van ontvangers, 
zoals verhoging van de veiligheid van 
ontvangstapparatuur en waarborging van 
een gepast vermogen van zendapparatuur, 
en meer geavanceerde mechanismen om 
interferentie te vermijden.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In verschillende lidstaten worden 
draadloze breedbandnetwerken zoals LTE 
(Long Term Evolution) in bedrijf gesteld. 
Deze systemen maken gebruik van het 
frequentiegebied tussen 790 en 862 MHz. 
Ook tal van draadloze microfoons werken 
in deze band, zodat storingen zouden 
kunnen ontstaan. Deze storingen kunnen 
ook apparatuur treffen die in scholen, 
theaters en conferentiecentra of door 
andere commerciële, openbare of 
particuliere gebruikers wordt toegepast. 
Met de nodige technische aanpassing van 
de systemen zijn aanzienlijke financiële 
middelen gemoeid, en een verduidelijking 
van de desbetreffende 
verantwoordelijkheden is dan ook 
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dringend noodzakelijk.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De 800 MHz-band is uitermate 
geschikt voor de dekking van grote 
gebieden met draadloze 
breedbanddiensten. Voortbouwend op de 
harmonisering van de technische 
voorwaarden op grond van Besluit nr. 
2010/267/EU en op de aanbeveling van de 
Commissie van 28 oktober 2009 om de 
analoge uitzendingen tegen 1 januari 2012 
stop te zetten en gelet op de snelle 
nationale regelgevende ontwikkelingen, 
moet deze band in principe tegen 2013
beschikbaar worden gesteld voor 
elektronische communicatie in de Unie. Op 
langere termijn kan ook extra spectrum 
beneden 790 MHz worden overwogen, 
afhankelijk van de ervaring en het tekort 
aan spectrum in andere voor dekking 
geschikte banden. Gelet op de 
geschiktheid van de 800 MHz-band voor 
de dekking van grote gebieden, kunnen
aan de rechten dekkingsverplichtingen 
worden gekoppeld.

(13) De 800 MHz-band kan worden 
gebruikt voor de dekking van grote 
gebieden, onder andere met draadloze 
breedbanddiensten. Voortbouwend op de 
harmonisering van de technische 
voorwaarden op grond van Besluit nr. 
2010/267/EU en op de aanbeveling van de 
Commissie van 28 oktober 2009 om de 
analoge uitzendingen tegen 1 januari 2012 
stop te zetten en gelet op de snelle 
nationale regelgevende ontwikkelingen, 
moet deze band in principe tegen 2015
beschikbaar worden gesteld voor 
elektronische communicatie in de Unie. 
Gelet op de geschiktheid van de 800 MHz-
band voor de dekking van grote gebieden, 
worden aan de rechten 
dekkingsverplichtingen gekoppeld.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ook voor andere sectoren zoals 
vervoer (voor veiligheids-, informatie- en 
beheerssystemen), O&O, civiele 
bescherming en rampenbestrijding, e-
gezondheid en e-inclusie, kan extra 
spectrum nodig zijn. Sterkere synergieën 

(15) Ook voor andere sectoren zoals 
vervoer (voor veiligheids-, informatie- en 
beheerssystemen), O&O, civiele 
bescherming en rampenbestrijding, e-
gezondheid, e-inclusie en cultuur, kan 
extra spectrum nodig zijn. Sterkere 
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tussen het spectrumbeleid en O&O-
activiteiten en studies over de 
radiocompatibiliteit tussen verschillende 
spectrumgebruikers zullen bijdragen tot 
innovatie. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie zal ondersteuning bieden bij de 
ontwikkeling van de technische aspecten 
van de spectrumregulering, met name door 
testfaciliteiten aan te bieden om de voor de 
EU-regelgeving relevante 
interferentiemodellen te toetsen. De 
resultaten van onderzoek in het kader van 
het zevende kaderprogramma vergen 
bovendien een onderzoek van de 
spectrumbehoeften van projecten met een 
groot economisch of 
investeringspotentieel, in het bijzonder 
voor het mkb, bv. cognitieve radio of e-
gezondheid. Voorts moet een passende 
bescherming tegen schadelijke 
interferenties worden gewaarborgd ter 
ondersteuning van O&O en 
wetenschappelijke activiteiten.

synergieën tussen het spectrumbeleid en 
O&O-activiteiten en studies over de 
radiocompatibiliteit tussen verschillende 
spectrumgebruikers zullen bijdragen tot 
innovatie. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie zal ondersteuning bieden bij de 
ontwikkeling van de technische aspecten 
van de spectrumregulering, met name door 
testfaciliteiten aan te bieden om de voor de 
EU-regelgeving relevante 
interferentiemodellen te toetsen. De 
resultaten van onderzoek in het kader van 
het zevende kaderprogramma vergen 
bovendien een onderzoek van de 
spectrumbehoeften van projecten met een 
groot economisch of 
investeringspotentieel, in het bijzonder 
voor het mkb, bv. cognitieve radio of e-
gezondheid. Voorts moet een passende 
bescherming tegen schadelijke 
interferenties worden gewaarborgd ter 
ondersteuning van O&O en 
wetenschappelijke activiteiten.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Bovendien dient de uitbreiding 
van het spectrum door de bovengenoemde 
sectoren vergezeld te gaan van publieke 
voorlichtingsacties over het nieuwe 
gebruik van het spectrum en van 
scholingsprogramma's, teneinde de 
burgers in staat te stellen de 
desbetreffende initiatieven van de 
overheid op te pakken en reële 
mogelijkheden te scheppen om de 
samenleving te mobiliseren.
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Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De regulering van het spectrum heeft 
een belangrijke grensoverschrijdende of 
internationale dimensie vanwege de 
propagatiekenmerken, de internationale 
dimensie van de van radiodiensten 
afhankelijke markten en de noodzaak om 
schadelijke interferenties tussen landen te 
voorkomen. Op grond van de verwijzingen 
naar internationale overeenkomsten in de 
Richtlijnen 2002/21/EG en 2002/20/EG, 
als gewijzigd, mogen de lidstaten 
bovendien geen internationale 
verplichtingen aangaan die strijdig zijn met 
hun EU-verplichtingen of die de naleving 
daarvan in de weg staan. Overeenkomstig 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
dienen de lidstaten het nodige te doen om
binnen de voor de coördinatie van het 
spectrum bevoegde internationale 
organisaties een passende 
vertegenwoordiging van de Unie mogelijk 
te maken voor aangelegenheden die tot 
haar bevoegdheden behoren. De Unie 
dient bovendien een sturende politieke rol 
te spelen bij de voorbereiding van 
onderhandelingen waarbij het EU-beleid 
of de EU-bevoegdheden ter discussie 
staan en een rol te spelen bij multilaterale 
onderhandelingen, onder meer binnen de 
Internationale Telecommunicatie-Unie, 
waarvan de verantwoordelijkheden 
vergelijkbaar zijn met de op grond van het 
EU-recht aan de Unie toegewezen 
bevoegdheden inzake spectrum.

(19) De regulering van het spectrum heeft 
een belangrijke grensoverschrijdende of 
internationale dimensie vanwege de 
propagatiekenmerken, de internationale 
dimensie van de van radiodiensten 
afhankelijke markten en de noodzaak om 
schadelijke interferenties tussen landen te 
voorkomen. Op grond van de verwijzingen 
naar internationale overeenkomsten in de 
Richtlijnen 2002/21/EG en 2002/20/EG, 
als gewijzigd, mogen de lidstaten 
bovendien geen internationale 
verplichtingen aangaan die strijdig zijn met 
hun EU-verplichtingen of die de naleving 
daarvan in de weg staan. Overeenkomstig 
de rechtspraak van het Hof van Justitie en 
in samenwerking met de Commissie
dienen de lidstaten te onderzoeken, hoe 
binnen de voor de coördinatie van het 
spectrum bevoegde internationale 
organisaties een passende 
vertegenwoordiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de Unie 
op efficiënte wijze mogelijk kan worden 
gemaakt en dienen zij het 
onderzoeksresultaat onverwijld uit te 
voeren.
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Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Vertrekkend vanuit de huidige 
praktijk en voortbouwend op de in de 
conclusies van de Raad van 3 februari 
1992 inzake de procedures voor de 
Wereldadministratieve Radioconferentie 
van 1992 neergelegde beginselen, en voor 
zover de
Wereldradiocommunicatieconferenties 
(WRC) en andere multilaterale 
onderhandelingen betrekking hebben op 
beginselen en beleidsterreinen met een 
belangrijke EU-dimensie, moet de Unie 
nieuwe procedures kunnen vaststellen om 
haar belangen bij multilaterale 
onderhandelingen te verdedigen en er op 
lange termijn blijven naar streven om
naast de lidstaten lid te worden van de 
Internationale Telecommunicatie-Unie; 
hiertoe kan de Commissie, rekening 
houdend met het advies van de 
Beleidsgroep radiospectrum (RSPG), 
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG 
tevens gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen voorstellen aan het 
Europees Parlement en de Raad.

(20) De Commissie legt in samenspraak 
met het Europees Parlement en de Raad 
een voorstel voor de wijze waarop bij 
Wereldradiocommunicatieconferenties 
(WRC) en bij andere multilaterale 
onderhandelingen die betrekking hebben 
op beginselen en beleidsterreinen met een 
belangrijke EU-dimensie, 
gemeenschappelijke belangen van de 
Unie door haar organen adequaat kunnen 
worden vertegenwoordigd; ook moet, in 
samenspraak met de Raad, het Unie-
lidmaatschap van de internationale 
telecommunicatie-unie, naast dat van de 
lidstaten, overwogen en eventueel ten 
uitvoer worden gelegd. 

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Commissie dient verslag uit te 
brengen aan het Europees Parlement en de 
Raad over de resultaten die in het kader 
van dit besluit zijn bereikt, alsmede over in 
de toekomst geplande acties.

(24) De Commissie brengt verslag uit aan 
het Europees Parlement en de Raad over de 
resultaten die in het kader van dit besluit 
zijn bereikt, alsmede over in de toekomst 
geplande acties.
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Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Overweging 25 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Dit besluit geldt onverminderd de 
bescherming die marktdeelnemers wordt 
geboden op grond van Richtlijn 
2009/140/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake 
een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
–diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten1.
_________
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel Doel en werkingssfeer

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij dit besluit wordt een programma voor 
het radiospectrumbeleid vastgesteld 
teneinde het radiospectrumgebruik 

Bij dit besluit wordt overeenkomstig de 
kaderrichtlijn en Richtlijnen 2002/20/EG 
en 2002/19/EG als gewijzigd bij Richtlijn 
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strategisch te plannen en te harmoniseren 
om de werking van de interne markt te 
waarborgen.

2009/140/EG, 2002/22/EG als gewijzigd 
bij Richtlijn 2009/136/EG en van 
Beschikking nr. 676/2002/EG een 
programma voor het radiospectrumbeleid 
vastgesteld teneinde het 
radiospectrumgebruik strategisch te 
plannen en te harmoniseren om de werking 
van de interne markt te waarborgen.

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit besluit geldt onverminderd het EU-
recht en de maatregelen die 
overeenkomstig het EU-recht op 
nationaal niveau worden genomen ter 
verwezenlijking van doelstellingen van 
algemeen belang, in het bijzonder met 
betrekking tot inhoudsregels en 
audiovisueel beleid en het recht van de 
lidstaten om hun radiospectrum in het 
belang van de openbare orde en veiligheid 
en voor defensiedoeleinden te organiseren 
en te gebruiken.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bevordering van een efficiënt gebruik 
van het spectrum om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de stijgende vraag 
naar frequenties;

a) bevordering van een efficiënt gebruik 
van het spectrum om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de stijgende vraag 
naar frequenties, met gelijktijdige 
inachtneming van de maatschappelijke, 
culturele en economische waarde van het 
spectrum als geheel;



PE454.499v04-00 18/30 AD\858991NL.doc

NL

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) toepassing van technologie- en 
dienstenneutraliteit bij het gebruik van 
spectrum voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/21/EG (de kaderrichtlijn), en in de 
mate van het mogelijke ook voor andere 
sectoren en toepassingen, teneinde een 
efficiënt gebruik van het spectrum te 
bevorderen, met name door meer 
flexibiliteit en innovatie te stimuleren;

b) toepassing van technologie- en 
dienstenneutraliteit bij het gebruik van 
spectrum voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/21/EG (de kaderrichtlijn) als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG, en in 
de mate van het mogelijke ook voor andere 
sectoren en toepassingen, teneinde een 
efficiënt gebruik van het spectrum te 
bevorderen, met name door meer 
flexibiliteit en innovatie te stimuleren;

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) toepassing van het voordeligste
machtigingssysteem met het oog op een 
maximale flexibiliteit en efficiency bij het 
gebruik van spectrum;

c) toepassing van het meest geschikte
machtigingssysteem met het oog op een 
maximale flexibiliteit en efficiency bij het 
gebruik van spectrum;

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 –  letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) waarborging van de werking van de 
interne markt door te zorgen voor reële 
concurrentie.

d) waarborging van de werking van de 
interne markt door te zorgen voor reële 
concurrentie, ter bevordering van culturele 
verscheidenheid en pluralisme in de 
media overeenkomstig de kaderrichtlijn
zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG, 
alsook van sociale en territoriale cohesie.
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Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) tijdig voldoende geschikt spectrum 
vrijmaken om de beleidsdoelstellingen van 
de Unie te ondersteunen;

a) tijdig voldoende geschikt spectrum 
vrijmaken om de doelstellingen van het 
spectrumbeleid van de Unie te 
ondersteunen en daarbij ook rekening te 
houden met de mogelijkheid tot 
ontwikkeling van radiouitzendingen;

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit toe te 
passen, het spectrum open te stellen voor 
nieuwe diensten en de mogelijkheid te 
creëren om spectrumrechten te 
verhandelen;

b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit toe te 
passen, het spectrum open te stellen voor 
nieuwe diensten en de mogelijkheid te 
creëren om spectrumrechten te 
verhandelen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen die afwijken van dit 
principe, wanneer deze maatregelen in het 
belang zijn van de, in artikel 9, lid 3, 
letters a-d van de kaderrichtlijn vermelde 
doelstellingen;

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het spectrum efficiënter gebruiken 
door de voorkeur te geven aan 
technologieën waarvoor minder 
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bandbreedte vereist is en door daarnaast 
technologieën toe te passen die niet 
gebruik maken van het spectrum, zoals 
hotspots, WiFi, enz.;

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een efficiënt gebruik van het spectrum 
verbeteren door de voordelen van een 
algemene machtigingen te benutten en 
vaker met dergelijke machtigingen te 
werken;

c) een efficiënt gebruik van het spectrum 
verbeteren door de voordelen van een 
algemene machtigingen te benutten en 
vaker met dergelijke machtigingen te 
werken, en de positie van de consument 
versterken wat betreft de co-existentie van 
bestaande oude en nieuwe toepassingen;

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) schadelijke interferenties of storingen 
door andere radio- of niet-
radioapparatuur vermijden door de 
ontwikkeling van normen die een flexibel 
en efficiënt gebruik van spectrum mogelijk 
maken te faciliteren en de immuniteit van 
ontvangers voor interferenties te 
versterken, met name rekening houdend 
met de gezamenlijke impact van het 
toenemend aantal radioapparaten en –
toepassingen en de stijgende densiteit 
daarvan;

f) schadelijke interferenties tussen en
storingen van apparaten vermijden door de 
ontwikkeling van normen die een flexibel 
en efficiënt gebruik van spectrum mogelijk 
maken te faciliteren en de immuniteit van 
ontvangers voor interferenties te versterken 
of de gevoeligheid ervan op een gepast 
niveau vast te stellen, met name rekening 
houdend met de gezamenlijke impact van 
het toenemend aantal radioapparaten en –
toepassingen en de stijgende densiteit 
daarvan;
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Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen tegen 1 januari 2013 
passende machtigings- en 
toewijzingsmaatregelen voor de 
ontwikkeling van breedbanddiensten 
overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de machtiging voor 
elektrolysecommunicatienetwerken en -
diensten (de machtigingsrichtlijn) 
bijvoorbeeld door de betrokken 
exploitanten, in de mate van het mogelijke 
en gelet op de raadplegingen 
overeenkomstig artikel 11, directe of 
indirecte toegang te verschaffen tot 
aaneengesloten spectrumblokken van 
minstens 10 MHz. 

1. De lidstaten nemen tegen 1 januari 2013 
passende machtigings- en 
toewijzingsmaatregelen voor de 
ontwikkeling van breedbanddiensten 
overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de machtiging voor 
elektrolysecommunicatienetwerken en -
diensten (de machtigingsrichtlijn) als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG, 
bijvoorbeeld door de betrokken 
exploitanten, in de mate van het mogelijke 
en gelet op de raadplegingen 
overeenkomstig artikel 11, directe of 
indirecte toegang te verschaffen tot 
aaneengesloten spectrumblokken van 
minstens 10 MHz.

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik bevorderen.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik en de co-existentie van 
nieuwe en bestaande diensten en 
apparatuur in het belang van de 
eindgebruikers en consumenten
bevorderen.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – titel 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Concurrentie Regelgevingsprincipes voor concurrentie
op het gebied van elektronische 
communicatie

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten handhaven en bevorderen 
reële concurrentie en vermijden 
concurrentieverstoring op de interne 
markt of een belangrijk deel daarvan.

Schrappen

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde de verplichtingen op grond 
van lid 1 volledig na te komen en er met 
name voor te zorgen dat de mededinging 
niet wordt verstoord door de concentratie, 
overdracht of wijziging van rechten voor 
het gebruik van radiofrequenties, kunnen 
lidstaten, onverminderd de toepassing van 
de concurrentieregelgeving, onder meer de 
volgende maatregelen treffen:

2. Teneinde een reële concurrentie in de 
interne markt te kunnen behouden en 
bevorderen, kunnen de lidstaten krachtens
artikel 9, lid 7, van de kaderrichtlijn en 
artikel 5, lid 6, van de 
machtigingsrichtlijn, onverminderd de 
toepassing van de concurrentieregelgeving, 
onder meer de volgende maatregelen 
treffen:

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de lidstaten kunnen de bestaande rechten 
wijzigen overeenkomstig artikel 14 van 

d) de lidstaten kunnen de bestaande rechten 
wijzigen overeenkomstig artikel 14 van de 
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Richtlijn 2002/20/EG wanneer dat 
noodzakelijk is om ex post een einde te 
maken aan een buitensporige concentratie 
van spectrumfrequenties bij bepaalde 
ondernemingen, die de concurrentie sterk 
belemmert.

machtigingsrichtlijn wanneer dat 
noodzakelijk is om ex post een einde te 
maken aan een buitensporige concentratie 
van spectrumfrequenties bij bepaalde 
ondernemingen, die de concurrentie sterk 
belemmert.

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
machtigings- en selectieprocedures geen 
vertragingen optreden en de reële 
concurrentie wordt bevorderd.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
machtigings- en selectieprocedures de reële 
concurrentie wordt bevorderd, geen 
nodeloze vertragingen optreden en 
rekening wordt gehouden met de positie 
van de consumenten wat betreft de co-
existentie van bestaande en nieuwe 
gebruiksmogelijkheden.

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen de 800 MHz-band 
tegen 1 januari 2013 ter beschikking voor 
elektronischecommunicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
676/2002/EG vastgestelde 
geharmoniseerde technische voorwaarden. 
Voor lidstaten waar uitzonderlijke 
nationale of plaatselijke omstandigheden 
de beschikbaarheid van deze band in de 
weg staan, kan de Commissie specifieke 
afwijkingen toestaan tot 2015.
Overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/21/EG bekijken de lidstaten in 
samenwerking met de Commissie geregeld 
het gebruik van het spectrum beneden 1 
GHz en onderzoeken zij of extra spectrum 

3. De lidstaten stellen de 800 MHz-band 
tegen 17 juni 2015 ter beschikking voor 
elektronischecommunicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
676/2002/EG vastgestelde 
geharmoniseerde technische voorwaarden. 
De Commissie beveelt aan om deze band 
in lidstaten waar het proces van de digitale 
omschakeling reeds ver gevorderd of 
afgesloten is en waar de migratie van de 
betreffende diensten op tijd kan worden 
bewerkstelligd, tegen 1 januari 2013 ter 
beschikking te stellen.
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kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen er, in samenwerking 
met de Commissie, voor dat het aanbieden 
van en de toegang tot breedbandinhoud en 
-diensten op de 790-862 MHz-band (800 
MHz-band) in dunbevolkte regio's wordt 
aangemoedigd, met name via 
dekkingsverplichtingen; hierbij 
onderzoeken zij manieren en nemen zij 
desgevallend passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het vrijmaken van de 
800 MHz-band  ("Programme Making and 
Special Events") geen nadelige gevolgen 
heeft voor diensten voor 
programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

4. De lidstaten zorgen er, in samenwerking 
met de Commissie, voor dat het aanbieden 
van en de toegang tot breedbandinhoud en 
-diensten op de 790-862 MHz-band (800 
MHz-band) in dunbevolkte regio's wordt 
aangemoedigd, met name via 
dekkingsverplichtingen; hierbij zorgen zij 
ervoor dat het vrijmaken van de 800 MHz-
band  ("Programme Making and Special 
Events") geen nadelige gevolgen heeft voor 
diensten voor programmaproductie en 
speciale evenementen (PMSE) en de 
bestaande en toekomstige radio-
uitzendingen en zorgen zij voor 
compenserende maatregelen voor de 
huidige gebruikers voor gemaakte of nog 
te maken migratiekosten. Bij de 
herschikking van de 800 MHz-band zien 
de lidstaten erop toe dat het gebruik van 
ontvangers door eindgebruikers 
storingsvrij mogelijk is.

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zien er in 
samenwerking met de Commissie op toe 
dat de noodzakelijke technische en 
regelgevende maatregelen worden 
getroffen om interferentie tussen 
elektronische communicatiediensten op de 
frequentieband van 800 MHz en PMSE-
gebruikers beneden 790MHz. te 
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voorkomen. 

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie wordt verzocht 
overeenkomstig artikel 9 ter, lid 3, van 
Richtlijn 2002/21/EG in eerste instantie 
passende maatregelen vast te stellen om 
ervoor te zorgen dat de lidstaten toelating 
verlenen voor de verhandeling van 
gebruiksrechten voor de volgende 
geharmoniseerde banden binnen de Unie: 
790–862 MHz (de 800 MHz-band), 880–
915 MHz, 925–960 MHz, 1710–1785 
MHz, 1805–1880 MHz, 1900–1980 MHz, 
2010–2025 MHz, 2110–2170 MHz, 2,5–
2,69 GHz en 3,4–3,8 GHz. 

5. De Commissie wordt verzocht 
overeenkomstig artikel 9 ter, lid 3, van de 
kaderrichtlijn in eerste instantie passende 
maatregelen vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten toelating verlenen 
voor de verhandeling van gebruiksrechten 
voor de volgende geharmoniseerde banden 
binnen de Unie: 790–862 MHz (de 800 
MHz-band), 880–915 MHz, 925–960 
MHz, 1710–1785 MHz, 1805–1880 MHz, 
1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz, 2110–
2170 MHz, 2,5–2,69 GHz en 3,4–3,8 GHz.

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien nodig zal de Commissie ervoor 
zorgen dat extra spectrumbanden
beschikbaar worden gesteld om 
geharmoniseerde satellietdiensten voor 
breedbandtoegang aan te bieden die het 
hele grondgebied van de Unie bestrijken, 
ook in de meest afgelegen gebieden in de 
EU met internettoegang tegen een met 
terrestrische aanbiedingen vergelijkbare 
prijs.

6. Indien nodig zal de Commissie ervoor 
zorgen dat spectrum beschikbaar blijft om 
geharmoniseerde satellietdiensten voor 
breedbandtoegang aan te bieden die het 
hele grondgebied van de Unie bestrijken, 
ook in de meest afgelegen gebieden in de 
EU met internettoegang.

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Teneinde steun te kunnen geven 
aan de toekomstige ontwikkeling van 
innovatieve audiovisuele mediadiensten, 
met name diensten die voortvloeien uit de 
overgang naar digitale televisie, 
verzekeren de lidstaten, in samenwerking 
met de Commissie en rekening houdend 
met de economische en sociale voordelen
van de digitale interne markt, dat 
spectrum beschikbaar is en beschermen 
zij de voor de verstrekking van 
audiovisuele mediadiensten noodzakelijke 
frequenties. 

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien nodig zal de Commissie 
verzekeren dat onder geharmoniseerde 
voorwaarden voldoende spectrum 
beschikbaar wordt gesteld voor de 
ontwikkeling van veiligheidsdiensten en 
het vrije verkeer van daaraan gekoppelde 
apparatuur alsmede voor de ontwikkeling 
van innoverende interoperabele 
oplossingen voor openbare veiligheid en 
beveiliging, civiele bescherming en 
rampenbestrijding.

3. De lidstaten verzekeren in 
samenwerking met de Commissie dat 
onder geharmoniseerde voorwaarden 
voldoende spectrum beschikbaar wordt 
gesteld voor de ontwikkeling van 
veiligheidsdiensten en het vrije verkeer van 
daaraan gekoppelde apparatuur alsmede 
voor de ontwikkeling van innoverende 
interoperabele oplossingen voor openbare 
veiligheid en beveiliging, civiele 
bescherming en rampenbestrijding. Het 
door de radio gebruikte spectrum wordt in 
dat geval niet aangetast.

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten en de Commissie 4. De lidstaten en de Commissie 
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onderzoeken, in samenwerking met de 
wetenschappelijke gemeenschap, de 
spectrumbehoeften voor wetenschappelijke 
doeleinden, bepalen welke onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven en innoverende 
oplossingen een groot sociaaleconomisch 
effect en/of investeringspotentieel bezitten 
en treffen voorbereidingen om onder 
geharmoniseerde voorwaarden en met 
minimale administratieve lasten voldoende 
spectrum toe te wijzen voor die 
toepassingen.

onderzoeken, in samenwerking met de 
wetenschappelijke en academische 
gemeenschap, de spectrumbehoeften voor 
wetenschappelijke doeleinden, bepalen 
welke onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven en innoverende 
oplossingen een groot sociaaleconomisch 
effect en/of investeringspotentieel bezitten 
en treffen voorbereidingen om onder 
geharmoniseerde voorwaarden en met 
minimale administratieve lasten voldoende 
spectrum toe te wijzen voor die 
toepassingen.

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inventarisatie en monitoring van het 
huidige spectrumgebruik en nieuwe 

spectrumbehoeften

Inventarisatie van het huidige 
spectrumgebruik en nieuwe 

spectrumbehoeften

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie ontwikkelt, daarbij 
ondersteund door de lidstaten, die alle 
relevante informatie inzake 
spectrumgebruik verstrekken, een 
inventaris van het huidige spectrumgebruik 
en van de potentiële toekomstige 
spectrumbehoeften in de Unie, met name 
tussen 300 MHz en 3 GHz.

1. De lidstaten ontwikkelen in het kader 
van hun nationale 
bevoegdheidsregelingen een inventaris van 
het huidige spectrumgebruik en van de 
potentiële toekomstige spectrumbehoeften 
op hun grondgebied, met name tussen 300 
MHz en 3 GHz. Tevens controleren de 
lidstaten de technische efficiëntie van het 
voor nieuwe diensten gebruikte spectrum.

Amendement 47
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Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde inventaris moet het 
mogelijk maken de technische efficiency 
van het huidige spectrumgebruik te 
evalueren en een beeld te krijgen van 
inefficiënte technologieën en toepassingen, 
onbenut of inefficiënt gebruikt spectrum en 
onbenutte of inefficiënt gebruikte 
opportuniteiten voor spectrumdeling. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
toekomstige spectrumbehoeften op basis 
van vragen van consumenten en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die vragen tegemoet te komen.

2. De in lid 1 bedoelde inventaris moet het 
mogelijk maken de technische efficiency 
van het huidige spectrumgebruik te 
evalueren en een beeld te krijgen van 
inefficiënte technologieën en toepassingen, 
onbenut of inefficiënt gebruikt spectrum en 
onbenutte of inefficiënt gebruikte 
opportuniteiten voor spectrumdeling. 
Daarnaast wordt gewaarborgd dat in 
geval het gebruik niet optimaal is,
maatregelen worden getroffen om voor 
een zo efficiënt mogelijke exploitatie te 
zorgen. Daarbij wordt rekening gehouden 
met de toekomstige spectrumbehoeften op 
basis van vragen van consumenten en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die vragen tegemoet te komen.

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Unie neemt deel aan internationale 
onderhandelingen over 
spectrumaangelegenheden om haar 
belangen te verdedigen en handelt daarbij 
overeenkomstig het EU-recht inzake 
onder meer de beginselen inzake de 
interne en externe bevoegdheden van de 
Unie.

Schrappen
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Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
internationale reglementen het mogelijk 
maken de frequentiebanden volledig te 
gebruiken voor de in het EU-recht 
vastgestelde doelstellingen en dat 
voldoende toereikend beveiligd spectrum 
beschikbaar is voor het sectorale beleid van 
de Unie.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
internationale reglementen het mogelijk 
maken de frequentiebanden volledig te 
gebruiken voor de in het nationale recht 
en het EU-recht vastgestelde doelstellingen 
en dat voldoende toereikend beveiligd 
spectrum beschikbaar is voor het sectorale 
beleid van de Unie.
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