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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Het eerste programma voor het radiospectrumbeleid (RSPP) is een belangrijke maatregel om 
ervoor te zorgen dat deze eindige reserve doelmatig en zo goed mogelijk wordt gebruikt. Het 
spectrumbeleid staat centraal in het kerninitiatief van de Commissie voor de Digitale Agenda 
voor Europa en in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, en het 
programma is één van de 50 prioritaire maatregelen van het besluit interne markt. 

2. Doel van het RSPP is de totstandbrenging van een mededingingskrachtige en bruisende 
industrie voor de levering van draadloze breedbanddiensten en -apparatuur. Via het programma 
wordt gestreefd naar totstandbrenging van een klimaat waarin pan-Europese diensten kunnen 
gedijen.

3. Bij de toewijzing van spectrumruimte, een openbaar goed, dienen de belangen van de 
Europese burgers zo goed mogelijk te worden waargenomen. Doelmatige en efficiënte 
toewijzing van spectrumruimte levert meer sociale, culturele en economische voordelen op, 
verruimt de keuzemogelijkheden van de consument, bevordert het mededingingsvermogen van 
Europese industrieën op lange termijn en draagt bij tot verwezenlijking van de digitale interne 
markt. 

4. Het gebruik van spectrumruimte voor mobiele breedband vergroot het welzijn van de burgers 
en de hoeveelheid gegevens die de afgelopen jaren via mobiele netwerken wordt verstuurd is 
explosief gegroeid. Dit blijft het geval daar het aantal slimme telefoons, tablet-pc’s en dongels 
nog steeds even snel groeit. Voorts wordt mobiele breedband steeds belangrijker bij de levering 
en innovatie van diensten op andere gebieden zoals gezondheidzorg, onderwijs, cultuur en 
openbaar bestuur.

5. Door de harmonisatie van frequenties dalen de kosten van het inzetten van mobiele netwerken 
en van mobiele installaties ten behoeve van consumenten, en worden mededinging en 
consumentenkeuze vergroot. Voorts worden schadelijke grensoverschrijdende interferentie en 
storingen beperkt.

6. Het doelmatig gebruik van spectrumruimte kan in beduidende mate bijdragen tot algemene 
beschikbaarheid van elektronische communicatie, met name voor burgers en ondernemingen die 
gevestigd zijn in minder populaire of afgelegen gebieden, zoals het platteland of eilanden.

7. Door de harmonisatie van spectrumruimte en door de ontwikkeling van breedbanddiensten 
mogelijk te maken, worden nieuwe instrumenten en kansen geboden voor de levering van 
culturele inhoud. Tegelijkertijd is het van belang de huidige mogelijkheden voor terrestrische 
omroepactiviteiten veilig te stellen. De aanvullende kosten voor het opschonen van de band 
worden, zo nodig, door de lidstaten vergoed.

8. Het RSPP moet realistische maar hoog gestelde doelen voorstellen waardoor Europese 
bedrijven in staat worden gesteld op de wereldmarkt steviger voet aan de grond te krijgen. 
Zonder deze hoog gestelde doelen bestaat het gevaar dat de Europese Unie achterop raakt. 
Voorts is het vrijgeven van het radiospectrum van 790MHz – 862MHz (800Mhz) van 
levensbelang met het oog op verwezenlijking van de in de digitale agenda voor Europa gestelde 
doelen voor snelle toegang tot internet en overbrugging van de digitale kloof. Het proces van 
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vrijgave moet zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2013 worden uitgevoerd. eRegering, o.m. de 
elektronische afhandeling van aanbestedingsprocedures, moet bijdragen tot toepassing van 
breedband in de gehele EU.

9. Er zijn strategische toezeggingen op lange termijn vereist, zelfs voor de periode na 2015. Het 
is belangrijke dat er, als er zulke omvangrijke investeringen worden gedaan, zekerheid op het 
gebied van regelgeving wordt geboden. 

Met betrekking tot het RSPP-voorstel wijst uw rapporteur erop dat: 

a) er geharmoniseerde spectrumbanden moeten worden ingesteld om pan-Europese diensten aan 
te moedigen, de administratieve lasten terug te dringen en de interne markt verder te verstevigen.

b) er de nadruk op moet worden gelegd dat de spectrumruimte tussen 790 – 862MHz uiterlijk in 
2013 moet worden vrijgegeven voor mobiele breedband.

c) moet worden bezien of spectrumruimte in de 'tweede sub-band' onder de 790MHz moet 
worden vrijgegeven met het oog op het voortdurende toenemende gegevensverkeer.

d) frequenties moeten worden bevorderd die in gebruik zijn om meer vermogen te bieden, bij 
voorbeeld de 2,3 GHz.

e) dient te worden bedacht dat het van wezenlijk belang is het RSPP zo spoedig mogelijk 
aangenomen te krijgen. Van centrale betekenis is een op consensus gerichte aanpak in het kader 
waarvan de nadruk ligt op kernvragen, in eerste instantie de noodzaak van meer frequenties ten 
behoeve van mobiele diensten. 

Vanuit het perspectief van de interne markt zijn bovenstaande doelen de weg naar bevordering 
van duurzame groei en werkgelegenheid in Europa. De mobiele industrie wakkert vanouds de 
economische ontwikkeling voor de gemeenschap in ruimere zin aan. We moeten dan ook een 
klimaat scheppen waarin investeringen worden bevorderd, ruimte wordt geschapen voor groei en 
waardoor Europa op de wereldmarkt in een leidersrol wordt geplaatst.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming 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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Door het programma 
voor het radiospectrumbeleid worden de 
doelen en kernacties gesteund die zijn 
uiteengezet in de strategie Europa 2020 
en de Digitale Agenda, en het programma 
is één van de 50 prioritaire maatregelen 
van het besluit interne markt. Dit besluit 
doet geen afbreuk aan de bestaande EU-
regelgeving en met name de Richtlijnen 
1999/5/EG, 2002/19/EG, 2002/20/EG ,
2002/21/EG en 2009/140/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. 

Amendement 2
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Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het radiospectrum is een publiek 
goed dat geen particulier eigendom kan 
zijn, maar dat op staatsniveau moet 
worden gereguleerd, zodat er 
gemakkelijker gebruik van kan worden 
gemaakt door toekenning van 
zendlicentierechten of van 
vergunningsvrije gebruiksrechten.

Amendement 3

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 
van het spectrum hebben derhalve 
economische, culturele, wetenschappelijke, 
sociale, ecologische en technische effecten 
en gevolgen voor de veiligheid, de 
gezondheid en het algemeen belang.

(2) Het spectrum is een essentiële publieke
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. Het 
doelmatig gebruik van spectrumruimte 
speelt eveneens een rol in de algemene 
beschikbaarheid van elektronische 
communicatie, met name voor burgers en 
ondernemingen die gevestigd zijn in 
dunner bevolkte of afgelegen gebieden, 
zoals het platteland of eilanden.
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.



AD\861423NL.doc 7/30 PE458.565v02-00

NL

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er moet een nieuwe economische 
en maatschappelijke benadering worden 
ontwikkeld voor spectrumbeheer, -
toewijzing en -gebruik, waarbij speciaal 
aandacht moet worden besteed aan de 
formulering van regelgeving die garant 
staat voor meer spectrumefficiëntie en een 
betere frequentieplanning, en die 
waarborgen biedt tegen 
concurrentieverstorend gedrag en 
antisociale maatregelen met betrekking 
tot het gebruik van het spectrum.

Amendement 5

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 elektronische-
communicatiediensten 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, 

(3) De strategische planning en 
harmonisering van het spectrumgebruik op 
EU-niveau moet de interne markt voor 
draadloze elektronische-
communicatiediensten 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. De harmonisatie van het 
spectrumgebruik is eveneens cruciaal om 
de kwaliteit van de diensten via 
elektronische communicatie te 
waarborgen en om te zorgen voor 
schaalvoordelen waardoor de kosten van 
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vervoer en energie. het opzetten van mobiele netwerken en de 
kosten van mobiele apparatuur voor de 
consument dalen. 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. Onder geen beding 
mag de verontrusting van huidige houders 
van spectrumrechten over hun eventuele 
aanspraken de noodzakelijke hervorming 
vertragen.

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gezien het enorme potentieel van 
draadloze diensten voor het bevorderen van 
een op informatie gebaseerde economie, 
het ontwikkelen en ondersteunen van 
sectoren die een beroep doen op 
informatie- en communicatietechnologie en 
het wegwerken van de digitale kloof dient 
het eerste programma in het bijzonder bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het is tevens 
een belangrijke component in het kader 
van de Digitale Agenda voor Europa4, die 
als doel heeft te voorzien in snel 
breedbandinternet voor de toekomstige op 
netwerken gebaseerde kenniseconomie en 
de ambitieuze doelstelling bevat om alle 
Europeanen tegen 2020 toegang te bieden 
tot breedbandinternet met snelheden van 
minstens 30 Mbps en de duurzame 
economische en sociale voordelen van een 
digitale interne markt te creëren. Het 
programma moet ook andere sectorale 
prioriteiten van de Unie, zoals een 
duurzaam milieu en economische en 
sociale integratie voor alle EU-burgers, 

(4) Gezien het enorme potentieel van 
draadloze diensten voor het bevorderen van 
een op informatie gebaseerde economie, 
het stimuleren, ontwikkelen en 
ondersteunen van sectoren die een beroep 
doen op informatie- en 
communicatietechnologie zoals e-handel 
en het wegwerken van de digitale kloof 
dient het eerste programma in het bijzonder 
bij te dragen tot de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het is tevens 
een belangrijke component in het kader 
van de Digitale Agenda voor Europa4, die 
als doel heeft te voorzien in snel 
breedbandinternet voor de toekomstige op 
netwerken gebaseerde kenniseconomie en 
de ambitieuze doelstelling bevat om alle 
Europeanen tegen 2020 toegang te bieden 
tot breedbandinternet met snelheden van 
minstens 30 Mbps en de duurzame 
economische en sociale voordelen van een 
digitale interne markt te creëren. Het 
bevordert met name de ontwikkeling van 
nieuwe markten en diensten voor het 
MKB en de schepping van nieuwe 



AD\861423NL.doc 9/30 PE458.565v02-00

NL

ondersteunen. Gelet op het belang van 
draadloze toepassingen voor innovatie 
levert dit programma ook een belangrijke 
bijdrage tot het EU-beleid inzake 
innovatie.

werkgelegenheid. Het moedigt eveneens 
de mededinging aan en stelt de consument 
in staat zijn voordeel te doen met meer 
keuze en betere prijzen voor goederen en 
diensten. eBestuur, o.m. de elektronische 
uitvoering van openbare-
aanbestedingsprocedures, moet bijdragen 
tot het inzetten van breedband. Het 
programma moet ook andere sectorale 
prioriteiten van de Unie, zoals een 
duurzaam milieu en economische en 
sociale integratie voor alle EU-burgers, 
ondersteunen, met name voor 
gehandicapten en burgers die in 
afgelegen gebieden wonen. Gelet op het 
belang van draadloze toepassingen voor 
innovatie levert dit programma ook een 
belangrijke bijdrage tot het EU-beleid 
inzake innovatie.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 

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 
weliswaar 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. Nationale 
bijzondere regelingen in de sector 
frequentiegebruik moeten met het oog op 
daaraan gekoppelde belemmeringen voor 
de Europese markt worden vermeden, 
hoewel het verlenen van gebruiksrechten 
ook in de toekomst op nationaal niveau 
moet worden beslist en rekening moet 
worden gehouden met bedrijfsmodellen 
die op nationaal niveau bestaan.
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Amendement 8

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. 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, 
gemeenschappelijke maatregelen om te 
vermijden dat concentraties van spectrum 
ontstaan die tot een aanmerkelijke 
marktmacht of een dubieuze 
onderbenutting van verworven spectrum 
leiden, alsmede gemeenschappelijke 
normen voor de opheffing van dergelijke 
licentierechten zouden de gecoördineerde 
invoering van die maatregelen door alle 
lidstaten vergemakkelijken en de 
verwerving van spectrumrechten elders in 
de Unie faciliteren.

Amendement 9

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. De 
toekenningsvoorwaarden dienen zodanig 
te worden geformuleerd dat bij de 
dienstverlening met dekking gelijke 
mededingingskansen worden 
gewaarborgd en dat nieuwkomers er niet 
van worden weerhouden de markt te 
betreden. Voorts mogen ook nieuwe 
technieken niet worden benadeeld, louter 
en alleen omdat zij op de markt later 
beschikbaar zijn. 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.
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Een optimaal en efficiënt 
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.

(10) Een optimaal en efficiënt 
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 6 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. Ter aanvulling hierop dient de 
inventaris eveneens een verslag te 
omvatten van de maatregelen die de 
lidstaten hebben genomen om op EU-
niveau genomen besluiten uit te voeren 
die betrekking hebben op harmonisatie en 
gebruik van specifieke 
frequentiebandbreedten.

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 
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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 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. In 
buitengewone omstandigheden ter plaatse 
kan de Commissie op naar behoren 
gemotiveerd verzoek van de lidstaten 
specifieke afwijkingen toestaan tot 2015. 

Op langere termijn moet ook extra 
spectrum in de UHF-band worden 
overwogen, op de grondslag van de 
inventaris van huidige spectrumgebruik 
en de eventuele toekomstige behoefte aan 
spectrum in de Unie, afhankelijk van de 
daadwerkelijke vraag van de markt, 
sociale en culturele doelstellingen, de 
opgedane ervaring en het tekort aan 
spectrum in andere voor dekking geschikte 
banden. In aanvulling daarop is een snelle 
en in overeenstemming met de 
mededingingsbeginselen uitgevoerde 
omzetting van de GSM-richtlijn van 
centrale betekenis.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Text proposed by the Commission Amendment

14) Aangezien een gezamenlijke aanpak en 
schaalvoordelen cruciaal zijn voor de 
ontwikkeling van breedbandcommunicatie 
in de hele Unie en het voorkomen van 

Aangezien een gezamenlijke aanpak en 
schaalvoordelen cruciaal zijn voor de 
ontwikkeling van breedbandcommunicatie 
in de hele Unie en het voorkomen van 
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concurrentieverstoring en 
marktfragmentatie tussen de lidstaten, 
kunnen in onderling overleg tussen de 
lidstaten en de Commissie bepaalde 
machtigings- en procedurevoorwaarden 
worden vastgesteld. Die voorwaarden 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de verplichte dekking, de omvang van 
spectrumblokken, de termijn voor de 
toekenning van rechten, de toegang voor 
mobiele exploitanten met virtueel netwerk 
(MVNO's) en de looptijd van 
gebruiksrechten. Gelet op het belang van 
de spectrumhandel voor een efficiënter 
gebruik van het spectrum en de 
ontwikkeling van de interne markt voor 
draadloze uitrusting en diensten, moeten 
die voorwaarden van toepassing zijn op 
voor draadloze communicatie toegewezen 
banden waarvoor de rechten kunnen 
worden overgedragen of geleased.

concurrentieverstoring en 
marktfragmentatie tussen de lidstaten, 
kunnen in onderling overleg tussen de 
lidstaten en de Commissie bepaalde 
machtigings- en procedurevoorwaarden 
worden vastgesteld. Die voorwaarden 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de termijn voor de toekenning van rechten, 
de looptijd van gebruiksrechten en de 
voorwaarden waarop rechten kunnen 
worden ingetrokken of overgedragen.
Gelet op het belang van de spectrumhandel 
voor een efficiënter gebruik van het 
spectrum en de ontwikkeling van de 
interne markt voor draadloze uitrusting en 
diensten, moeten die voorwaarden van 
toepassing zijn op voor draadloze 
communicatie toegewezen banden 
waarvoor de rechten kunnen worden 
overgedragen of geleased.

Amendement 13

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

Amendement 14

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 
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en de Raad van 25 november 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake 
een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische-
communicatienetwerken en –diensten, 
Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang 
tot en interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten1.

_______
1 PB L 337, 18.12.2009, blz. 37.

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel Doel en toepassingsgebied

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij dit besluit wordt een programma voor 
het radiospectrumbeleid vastgesteld 
teneinde het radiospectrumgebruik 
strategisch te plannen en te harmoniseren 
om de werking van de interne markt te 
waarborgen.

1. Bij dit besluit wordt 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 17

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

1 bis. Dit besluit laat onverlet Richtlijn 
2009/140/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 november 2009 tot 
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake 
een gezamenlijk juridisch kader voor 
elektronische-communicatienetwerken en 
–diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor elektronische-
communicatienetwerken en –diensten.
______________
1PB L 337, 18.12.2009, blz. 37.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – lid 1 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Dit besluit geldt onverminderd het 
bestaande 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 spectrum in het belang 
van de openbare orde en veiligheid en 
voor defensiedoeleinden te organiseren en 
te gebruiken.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van het spectrum om zo goed en volledig 
mogelijk tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag naar frequenties, 
verbetering van de kwaliteit van diensten 
en waarborging van universele toegang 
tot elektronische communicatie waardoor 
de huidige geografische verschillen 
worden weggenomen, en tegelijkertijd de 
belangrijke sociale, culturele en 
economische waarde van spectrum te 
eerbiedigen. dit wordt verwezenlijkt 
terwijl wordt toegezien op mededinging op 
gelijke voorwaarden en zonder 
discriminatie, alsook de waarborging van 
nationale bijzonderheden in de sector 
bedrijfsmodellen;

Amendement 20

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 adequate, 
niet-discriminerende machtigingssysteem 
dat zo weinig mogelijk lasten met zich 
meebrengt, met het oog op een maximale 
flexibiliteit en efficiency bij het gebruik 
van spectrum;

Amendement 21

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 met name te zorgen 
voor werkelijke concurrentie en 
doelmatige coördinatie van harmonisatie 
en normering van spectrum.

Amendement 22
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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 beleidsdoelstellingen van 
de Unie te ondersteunen , met name het 
verlenen van voorrang aan de 
terbeschikkingstelling van breedband, in 
het bijzonder door middel van 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de 
GSM-richtlijn, en de ontwikkeling te 
bevorderen van economische 
bedrijvigheid die afhankelijk is van 
elektronische communicatie, zoals e-
handel, in gebieden waar momenteel geen 
breedbandverbindingen beschikbaar zijn;
Dit moet worden verwezenlijkt terwijl de 
mededinging gewaarborgd is en met 
inachtneming van belangrijke 
doelstellingen van algemeen belang zoals 
culturele verscheidenheid en 
mediapluralisme, alsmede van de 
belangen van de diverse 
radiospectrumgebruikers;

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) reële mededinging in stand houden en 
ontwikkelen, met name op het gebied van 
elektronischecommunicatiediensten door 
ex ante te voorkomen dat ondernemingen 
te grote concentraties van radiofrequenties 
verwerven waardoor de reële mededinging 
op de interne markt ernstig in het gedrang 
komt, of ex post in te grijpen wanneer 
dergelijke concentraties ontstaan;

(d) reële mededinging in stand houden en 
ontwikkelen, met name op het gebied van 
elektronischecommunicatiediensten door 
ex ante te voorkomen dat ondernemingen 
te grote concentraties van radiofrequenties 
verwerven waardoor de mededinging op de 
interne markt ernstig in het gedrang komt,
of dit ex post recht te trekken door 
frequentierechten in te trekken of met 
andere maatregelen in te grijpen wanneer 
dergelijke concentraties ontstaan;

Amendement 24
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de gebieden van het spectrum te 
omschrijven die opengesteld moeten 
worden voor gebruik zonder rechten op 
grond van een vergunning en/of die voor 
wetenschappelijk onderzoek gereserveerd 
moeten zijn;

Amendement 25

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).

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten en de Commissie werken, 
zo nodig overeenkomstig de door de 
Commissie aan de betrokken normalisatie-
instanties verleende normalisatiemandaten, 

3. De lidstaten en de Commissie werken, 
zo nodig overeenkomstig de door de 
Commissie aan de betrokken normalisatie-
instanties verleende normalisatiemandaten, 
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samen bij de ontwikkeling en harmonisatie 
van normen voor radioapparatuur en 
telecommunicatieterminals alsmede voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
netwerken.

samen bij de ontwikkeling en harmonisatie
van normen voor radioapparatuur en 
telecommunicatieterminals alsmede voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
netwerken. Er dient ook speciale aandacht 
te worden besteed aan normen voor 
apparatuur die door mensen met een 
handicap moet worden gebruikt, zonder 
hen echter het recht op het gebruik van 
niet-genormaliseerde apparatuur te 
ontzeggen, indien zij daaraan de voorkeur 
geven. In dit kader is de doelmatige 
coördinatie van harmonisatie en 
normering van spectrum bijzonder 
belangrijk om gebruikers in staat te 
stellen tot onbeperkt gebruik van 
radiofrequentie-afhankelijke 
instrumenten in de hele interne markt.

Amendement 27

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 gebruik van 
het spectrum als openbaar goed
bevorderen.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen overeenkomstig lid 
1 worden genomen in combinatie met een 
voor de mededinging bevorderlijke 
openstelling van de 900 MHZ-band in de 
nabije toekomst, overeenkomstig de 
gewijzigde GSM-richtlijn. Deze 
maatregelen dienen vrij van discriminatie 
te worden uitgevoerd en mogen de 
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mededinging niet ontwrichten ten gunste 
van exploitanten die de markt reeds 
beheersen.

Amendement 29

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 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, bezien 
lidstaten, als zij voornemens zijn 
spectrumruimte toe te wijzen, nauwgezet 
of de voorgenomen toewijzing van 
spectrumruimte, rekening houdend met 
bestaande toewijzingen van 
spectrumruimte aan de concurrerende 
exploitanten van mobiele 
communicatiemiddelen op hun 
grondgebied, de mededinging op de 
mobiele markten waarschijnlijk zal 
beperken of verstoren. Indien de 
voorgenomen toewijzing van 
spectrumruimte, rekening houdend met 
bestaande toewijzingen van 
spectrumruimte, waarschijnlijk beperking 
of verstoring van de mededinging tot 
gevolg heeft, nemen de lidstaten tegen 
deze beperking of verstoring ten minste 
één van de volgende maatregelen 
onverminderd de toepassing van de 
concurrentieregelgeving:

Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de lidstaten kunnen stappen nemen 
om een gelijkmatiger toewijzing van 
spectrum onder marktdeelnemers te 
bewerkstellingen door in bepaalde 
frequentiebanden of groepen van banden 
met vergelijkbare kenmerken spectrum 
voor nieuwkomers te reserveren of door 
spectrum te reserveren voor gebruik 
zonder vergunning in die banden;

Amendement 31

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 geen 
vertragingen en gevallen van discriminatie
optreden en de reële concurrentie wordt 
bevorderd.

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Indien de lidstaten een van de in 
lid 2 bedoelde maatregelen wensen te 
nemen, dienen zij dit te doen via 
toepassing van de uit artikel 6 van de 
Vergunningenrichtlijn voortvloeiende 
voorwaarden, overeenkomstig de 
procedures voor het opleggen of 
veranderen van dergelijke voorwaarden 
inzake rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties, zoals opgenomen in 
Richtlijn 2009/0140/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 tot wijziging van Richtlijn 
2002/21/EG inzake een 
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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 -
diensten 1.
__________
1 PB L 337, 18.12.2009, blz. 37.

Motivering

Het doel van dit amendement is de tekst op één lijn te brengen met het regelgevingskader voor de 
telecomsector. Vooral is niet duidelijk of dit besluit (artikel 5, lid 2) nieuwe bevoegdheden 
voorstelt voor nationale regelgevende instanties, dan wel of de rechtsmiddelen en beveiligingen 
op grond van de reeds bestaande wetgeving worden bedoeld. Met name mogen de nationale 
regelgevende instanties niet over de mogelijkheid beschikken het marktonderzoekproces (met 
inbegrip van artikel 7, kaderrichtlijn) te omzeilen en toegangsverplichtingen op te leggen waar 
zij dat vroeger niet konden.

Amendement 33

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 1 januari 2013 ter beschikking voor 
elektronische-communicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
676/2002/EG in Besluit 2010/267/EU
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 de UHF-band 
(d.w.z. het spectrum tussen 300 MHz en 
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kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

3GHz) en onderzoeken zij of extra 
spectrum kan worden vrijgemaakt en 
beschikbaar gesteld voor nieuwe 
toepassingen. Met name moet op langere 
termijn een tweede Digitaal Dividend in 
overweging worden genomen.

Amendement 34

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 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; hierbij onderzoeken zij 
manieren en nemen zij desgevallend 
passende maatregelen om ervoor te zorgen 
dat het vrijmaken van de 800 MHz-band 
geen nadelige gevolgen heeft voor diensten 
voor programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten moeten in 
samenwerking met de Commissie de 
noodzakelijke maatregelen op het gebied 
van techniek en regelgeving nemen om te 
voorkomen dat er schadelijke interferentie 
ontstaat van mobiele radiodiensten en 
gebruikers van omroep en PMSE. De 
lidstaten stellen tijdig voldoende kredieten 
ter beschikking om de migratiekosten te 
betalen in verband met het vrijmaken van 
de 800 MHz-band en van de maatregelen 
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ter bescherming tegen interferentie.

Amendement 36

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 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.

Motivering

Wij zijn van mening dat het buiten het bestek van dit besluit valt dat de Commissie zorgt voor de 
beschikbaarheid van geharmoniseerde satellietdiensten voor breedbandtoegang "met 
internettoegang tegen een met terrestrische aanbiedingen vergelijkbare prijs" en dat het S-band 
spectrum waarvoor in 2009 op Europees niveau vergunningen werden afgegeven voldoet aan de 
eisen voor geharmoniseerde satellietdiensten voor breedbandtoegang.

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Ten einde de toekomstige ontwikkeling 
van innovatieve audiovisuele media en 
andere diensten voor de Europese burgers 
te steunen, rekening houdend met de 
economische en sociale voordelen van een 
digitale interne markt, zorgen de lidstaten 
er in samenwerking met de Commissie 
voor dat er voldoende spectrum 
beschikbaar wordt gesteld voor het 
aanbod van dergelijke diensten via 
satelliet- en terrestrische verbindingen.
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Motivering
Niet alleen de terrestrische omroep heeft behoefte aan voldoende spectrum om zijn taken van 
algemeen belang te kunnen vervullen, maar ook satellieten hebben voldoende spectrum nodig om 
door te gaan met pionierswerk en de verspreiding van innovatieve technologieën die 
geavanceerde digitale diensten bevorderen, waaronder nieuwe audiovisuele diensten van hoge 
kwaliteit, zoals HDTV of 3DTV. Belangrijk is een brede benadering van het spectrumgebruik, 
waarbij gestimuleerd wordt dat alle technologieën hun economische en sociale voordelen aan de 
burgers en het bedrijfsleven kunnen bieden en zo kunnen bijdragen tot een volledig 
functionerende digitale interne markt.

Amendement 38

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 Commissie zal 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.

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In samenwerking met de 
Commissie streven de lidstaten naar de 
vastlegging van een minimumaantal 
kernbanden ten behoeve van PMSE)in de 
Unie, in aansluiting op de door de Unie 
nagestreefde verbetering van de 
eenwording van de interne markt en de 
beschikbaarheid van cultuur. Deze 
geharmoniseerde banden dienen zich te 
bevinden op 1GHz of op hogere 
frequenties.
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Motivering

Artiesten en groepen op tournee hebben thans met problemen te maken omdat aan draadloze 
microfoons niet alleen in de diverse lidstaten maar ook in diverse steden en regio's 
uiteenlopende frequenties zijn toegewezen. Bij PMSE's is het niet nodig een groot gebied te 
bestrijken, en daarom zouden frequenties boven 1 GHz ideaal zijn.

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 4 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten en de Commissie 
zorgen voor de beschikbaarheid van 
spectrum voor RFID- en andere Internet 
of Things (IOT)-draadloze 
communicatietechnologieën en zetten zich 
in voor een gestandaardiseerde 
spectrumtoewijzing voor IOT-
communicatie in alle lidstaten.

Amendement 41

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 Commissie ontwikkelt, daarbij 
ondersteund door de lidstaten, die alle 
relevante informatie inzake 
spectrumgebruik verstrekken, een 
inventaris van het huidige spectrumgebruik 
en van de mogelijke toekomstige behoeften 
aan geharmoniseerd spectrum in de Unie.
In eerste instantie omvat deze inventaris 
frequenties tussen 300 MHz en 6 GHz. De 
inventaris bevat tevens een verslag over de 
maatregelen die de lidstaten hebben 
genomen voor de uitvoering van de 
besluiten op EU-niveau inzake de 
harmonisatie en het gebruik van 
specifieke frequentiebanden.
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Amendement 42

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 
op de grondslag van helder omschreven 
en doorzichtige onderzoeksnormen en –
methoden 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, 
ondernemingen en exploitanten en met de 
mogelijkheid aan die vragen tegemoet te 
komen.

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Waar dat mogelijk is neemt de 
Commissie in de in lid 1 bedoelde 
inventaris ook informatie op over het 
spectrumgebruik door aan lidstaten 
grenzende derde (partner)landen dat al 
dan niet rechtstreekse gevolgen kan 
hebben voor het spectrumgebruik in de 
Europese Unie.

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek verleent de Unie de lidstaten 
politieke en technische ondersteuning bij 
bilaterale onderhandelingen met 
buurlanden buiten de Unie, waaronder 
kandidaat-lidstaten en toetredingslanden, 
over de oplossing van 
spectrumcoördinatieproblemen die de 
lidstaten beletten de krachtens het EU-recht 
op hen rustende verplichtingen inzake 
spectrumbeleid en -beheer na te komen. De 
Unie zal tevens inspanningen van derde 
landen ondersteunen om een 
spectrumbeheer in te voeren dat 
verenigbaar is met dat van de Unie 
teneinde de spectrumbeleidsdoelstellingen 
van de Unie te vrijwaren.

4. De Unie staat de lidstaten bij met 
politieke en technische ondersteuning bij 
bilaterale en multilaterale
onderhandelingen met buurlanden buiten 
de Unie, waaronder kandidaat-lidstaten en 
toetredingslanden, over de oplossing van 
spectrumcoördinatieproblemen die de 
lidstaten beletten de krachtens het EU-recht 
op hen rustende verplichtingen inzake 
spectrumbeleid en -beheer na te komen. De 
Unie zal tevens inspanningen van derde 
landen ondersteunen om een 
spectrumbeheer in te voeren dat 
verenigbaar is met dat van de Unie 
teneinde de spectrumbeleidsdoelstellingen 
van de Unie te vrijwaren.
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