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Amendement 22
Louis Grech

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 
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.

(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 
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. Het programma voor 
radiospectrumbeleid is een van de 50 
prioritaire acties van de Single Market 
Act. 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. Te dien einde stelt de 
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Commissie, ter ondersteuning van de 
doelstellingen en kernactiviteiten die zijn 
vermeld in de EU 2020-Strategie, de 
Digitale Agenda, de Innovatie-Unie en de 
mededeling over de Single Market Act de 
termijn vast waarbinnen zij met een 
wetgevingsvoorstel zal komen voor de 
vaststelling van een Europees 
radiospectrumbeleidsprogramma.

Or. en

Amendement 23
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(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 
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, 
2002/19/EG, 2002/20/EG en 2002/21/EG, 
2009/140/EG en Beschikking nr. 
676/2002/EG. Dit besluit geldt 
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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.

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.

Or. de

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

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.

Or. en

Amendement 25
Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 26
Louis Grech

Voorstel voor een besluit
Overweging 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Er moet een nieuwe economische 
en maatschappelijke strategie 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.

Or. en

Amendement 27
Hans-Peter Mayer

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 

(3) De strategische planning en 
harmonisering van het spectrumgebruik op 
EU-niveau moet de interne markt voor 
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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.

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. Een cultuur van 
voorrechten van de huidige 
frequentiebezitters mag de noodzakelijke 
hervorming in geen geval vertragen.

Or. de

Amendement 28
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te vermijden dat dominante 
marktspelers te grote 
radiospectrumconcentraties kunnen 
verwerven en om de consument een 
ruimere keuze te bieden, moet erop 
worden toegezien dat bij de toewijzing van 
radiospectrum op een eerlijke en 
evenwichtige manier te werk wordt 
gegaan, zodat dienstverleners de 
consument een breed scala aan cultureel 
diverse televisie-, radio- en digitale 
uitzendingen kunnen aanbieden.

Or. en



PE458.837v01-00 8/51 AM\858228NL.doc

NL

Amendement 29
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om te vermijden dat dominante 
marktspelers te grote 
radiospectrumconcentraties kunnen 
verwerven en om de consument een 
ruimere keuze te bieden, moet erop 
worden toegezien dat bij de toewijzing van 
radiospectrum op een eerlijke en 
evenwichtige manier te werk wordt 
gegaan, zodat dienstverleners de 
consument een breed scala aan cultureel 
diverse televisie-, radio- en digitale 
uitzendingen kunnen aanbieden.

Or. en

Amendement 30
Hans-Peter Mayer

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

Or. de

Amendement 31
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Amendement 32
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om een optimaal gebruik van het 
spectrum te verzekeren zijn soms 
innoverende machtigingsoplossingen nodig 
zoals het collectief gebruik van spectrum, 
algemene machtigingen of het delen van 
infrastructuur. De toepassing van 
dergelijke beginselen in de Unie kan 
worden gefaciliteerd door bepaalde 
gemeenschappelijke of convergerende 
voorwaarden voor spectrumgebruik vast te 
stellen. Algemene machtigingen, het 
goedkoopste vergunningensysteem, bieden 
grote voordelen wanneer er geen gevaar 

(7) Om een optimaal gebruik van het 
spectrum als publiek goed te verzekeren 
zijn soms innoverende 
machtigingsoplossingen nodig zoals het 
collectief gebruik van spectrum, algemene 
machtigingen of het delen van 
infrastructuur. De toepassing van 
dergelijke beginselen in de Unie kan 
worden gefaciliteerd door bepaalde 
gemeenschappelijke of convergerende 
voorwaarden voor spectrumgebruik vast te 
stellen. Algemene machtigingen, het 
goedkoopste vergunningensysteem, bieden 
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bestaat dat interferentie de ontwikkeling 
van andere diensten in het gedrang brengt.

grote voordelen wanneer er geen gevaar 
bestaat dat interferentie de ontwikkeling 
van andere diensten in het gedrang brengt.

Or. en

Amendement 33
Lena Kolarska-Bobińska

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, zouden 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.

Or. en

Amendement 34
Hans-Peter Mayer

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 

(9) Zoals benadrukt in de Digitale Agenda 
voor Europa is draadloze breedband een 
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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 
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.

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 
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 landelijke 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 
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vermijden.

Or. de

Amendement 35
Catherine Stihler

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 
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.

(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 
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, ten einde 
storende interferentie of hinder voor 
bestaande en toekomstige 
spectrumgebruikers tegen te gaan.

Or. en

Amendement 36
Christel Schaldemose

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 kan worden 
gebruikt 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 2015
beschikbaar worden gesteld voor 
elektronische communicatie in de Unie. Op 
langere termijn kan ook extra spectrum in 
de UHF-band worden overwogen, 
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. Gelet op de 
geschiktheid van de 800 MHz-band voor 
de dekking van grote gebieden, kunnen aan 
de rechten dekkingsverplichtingen worden 
gekoppeld.

Or. en

Amendement 37
Catherine Stihler

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 

(13) De 800 MHz-band kan worden 
gebruikt 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 
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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.

nationale regelgevende ontwikkelingen, 
moet deze band in principe tegen 2015
beschikbaar worden gesteld voor 
elektronische communicatie in de Unie. Op 
langere termijn kan ook extra spectrum in 
de UHF-band worden overwogen, 
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. Gelet op de 
geschiktheid van de 800 MHz-band voor 
de dekking van grote gebieden, kunnen aan 
de rechten dekkingsverplichtingen worden 
gekoppeld.

Or. en

Amendement 38
Bernadette Vergnaud

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 is 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 het gebruik van 
extra spectrum in de UHF-band worden 
overwogen, 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. Gelet op de geschiktheid van de 
800 MHz-band voor de dekking van grote 
gebieden, kunnen aan de rechten 
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dekkingsverplichtingen worden gekoppeld.

Or. fr

Amendement 39
Robert Rochefort

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 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 in 
de UHF-band worden overwogen, 
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. Gelet op de 
geschiktheid van de 800 MHz-band voor 
de dekking van grote gebieden, kunnen aan 
de rechten dekkingsverplichtingen worden 
gekoppeld.

Or. fr

Amendement 40
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De 800 MHz-band is uitermate (13) De 800 MHz-band is uitermate 
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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.

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 moet worden nagegaan of 
er extra frequenties beschikbaar kunnen 
worden gesteld, op basis van de in artikel 
8 vermelde inventaris van het bestaande 
gebruik van frequenties, en van de 
eventueel mogelijke frequentiebehoefte in 
de Unie.  Gelet op de geschiktheid van de 
800 MHz-band voor de dekking van grote 
gebieden, kunnen aan de rechten 
dekkingsverplichtingen worden gekoppeld.

Or. de

Amendement 41
Constance Le Grip

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 

(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 
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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.

langere termijn kan ook extra spectrum 
beneden 790 MHz worden overwogen op 
de grondslag van de uitkomst van de 
inventaris van het huidige 
spectrumgebruik, 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.

Or. fr

Amendement 42
Cristian Silviu Buşoi

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 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 moet voor alle soorten 
diensten worden nagedacht over 
beschikbaarstelling van extra spectrum.
Gelet op de geschiktheid van de 800 MHz-
band voor de dekking van grote gebieden, 
kunnen aan de rechten 
dekkingsverplichtingen worden gekoppeld.

Or. en
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Motivering

De in het herziene regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten 
neergelegde beginselen inzake diensten- en technologieneutraliteit moeten ook in dit besluit 
worden aangehouden, zodat er een egaal speelveld kan worden gecreëerd voor alle soorten 
diensten en technologieën, waarvan uiteindelijk de consument profiteert doordat hij de 
beschikking krijgt over ruimere keuzemogelijkheden.

Amendement 43
Hans-Peter Mayer

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) In aanvulling op een spoedige en 
voor de mededinging bevorderlijke 
openstelling van de 900 MHz-band 
overeenkomstig de gewijzigde GSM-
richtlijn is de 800 MHz-band 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.
In aanvulling daarop is een snelle en in 
overeenstemming met het 
mededingingsvermogen uitgevoerde 
omzetting van de GSM-richtlijn van 
centrale betekenis.

Or. de
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Amendement 44
Hans-Peter Mayer

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 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.
In aanvulling daarop is een snelle en in 
overeenstemming met het 
mededingingsvermogen uitgevoerde 
omzetting van de GSM-richtlijn van 
centrale betekenis.

Or. de

Amendement 45
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien een gezamenlijke aanpak 
en schaalvoordelen cruciaal zijn voor de 

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

ontwikkeling van breedbandcommunicatie 
in de hele Unie en het voorkomen van 
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), de looptijd van gebruiksrechten
en de condities waaronder 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.

Or. en

Amendement 46
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) Aangezien een gezamenlijke aanpak 
en schaalvoordelen cruciaal zijn voor de 
ontwikkeling van breedbandcommunicatie 
in de hele Unie en het voorkomen van 
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 de verplichte dekking, het tijdstip 
van toekenning van rechten en de looptijd 
van gebruiksrechten omvatten. Gelet op 
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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.

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.

Or. de

Amendement 47
Christel Schaldemose

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) 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; 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.

Or. en
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Amendement 48
Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Amendement 49
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

Voorstel voor een besluit
Overweging 25 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Alle bepalingen van dit besluit 
laten de bescherming onverlet die 
marktdeelnemers genieten 
overeenkomstig 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 –diensten1.
______________
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. it
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Amendement 50
Eija-Riitta Korhola

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 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 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. en

Amendement 51
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel Doel en toepassingsgebied

Or. en

Amendement 52
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 
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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.

Or. en

Amendement 53
Jürgen Creutzmann

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

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 –diensten1.
__________________________

PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. de

Amendement 54
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Dit besluit geldt onverminderd het 
EU-recht en de maatregelen die 
overeenkomstig het EU-recht op 
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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.

Or. en

Amendement 55
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 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.

Or. en

Amendement 56
Jürgen Creutzmann

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 en 
volledig tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag naar frequenties;

Or. de
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Amendement 57
Catherine Stihler

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 
gehele spectrum;

Or. en

Amendement 58
Hans-Peter Mayer

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; Maatgevend voor de 
opzet is in dit verband naleving van de 
beginselen flexibiliteit, doelmatig en op de 
behoefte afgestemd gebruik van 
frequenties en waarborging van 
mededinging op gelijke voorwaarden en 
zonder discriminatie, alsook de 
waarborging van nationale 
bijzonderheden in de sector 
bedrijfsmodellen.;

Or. de

Amendement 59
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter c 
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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 niet-discriminerende 
voordeligste machtigingssysteem met het 
oog op een maximale flexibiliteit en 
efficiency bij het gebruik van spectrum;

Or. de

Amendement 60
Jürgen Creutzmann

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 en van doelmatige 
coördinatie van harmonisatie en 
normering van frequenties.

Or. de

Amendement 61
Hans-Peter Mayer

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 met name om de doelstellingen 
voorrang in de sector 
terbeschikkingstelling van breedband en 
waarborging van de mededinging te 
ondersteunen, met name ook via tijdige 
omzetting van de GSM-richtlijn;

Or. de
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Amendement 62
Catherine Stihler

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, onder 
inachtneming van belangrijke 
doelstellingen van algemeen belang zoals 
culturele diversiteit en mediapluralisme, 
alsmede van de belangen van de diverse 
radiospectrumgebruikers;

Or. en

Amendement 63
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 reële mededinging 
op de interne markt ernstig in het gedrang 
komt en er meer culturele diversiteit 
verloren gaat, of ex post in te grijpen 
wanneer dergelijke concentraties ontstaan;

Or. en

Amendement 64
Christel Schaldemose

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) reële mededinging in stand houden en d) reële mededinging in stand houden en 
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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;

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 en een groter verlies aan culturele 
identiteit optreedt, of ex post in te grijpen 
wanneer dergelijke concentraties ontstaan;

Or. en

Amendement 65
Lena Kolarska-Bobińska

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 reële mededinging 
op de interne markt ernstig in het gedrang 
komt, of ex post door middel van het 
intrekken van frequentierechten of andere 
maatregelen in te grijpen wanneer 
dergelijke concentraties ontstaan, of door 
frequenties zodanig toe te wijzen dat 
verstoringen van de interne markt worden 
gecorrigeerd;

Or. en

Amendement 66
Lena Kolarska-Bobińska

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 
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wetenschappelijk onderzoek gereserveerd 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

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).

Or. de

Amendement 68
Jürgen Creutzmann

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, 
samen bij de ontwikkeling en harmonisatie 
van normen voor radioapparatuur en 
telecommunicatieterminals alsmede voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 

3. De lidstaten en de Commissie werken, 
zo nodig overeenkomstig de door de 
Commissie aan de betrokken normalisatie-
instanties verleende normalisatiemandaten, 
samen bij de ontwikkeling en harmonisatie 
van normen voor radioapparatuur en 
telecommunicatieterminals alsmede voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
netwerken. In dit kader is de doelmatige 
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netwerken. coördinatie van harmonisatie en 
normering van frequenties bijzonder 
belangrijk om gebruikers in staat te 
stellen tot onbeperkt gebruik van 
frequentie-afhankelijke instrumenten in 
de hele interne markt.

Or. de

Amendement 69
Christel Schaldemose

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, 
samen bij de ontwikkeling en harmonisatie 
van normen voor radioapparatuur en 
telecommunicatieterminals alsmede voor 
elektrische en elektronische apparatuur en 
netwerken.

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

Or. en

Amendement 70
Lena Kolarska-Bobińska

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.
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Or. en

Amendement 71
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Ten einde uitzonderlijke 
elektromagnetische veldemissies te 
beperken en de efficiëntie in 
transmissienetwerken te verhogen, 
moeten de lidstaten een grotere 
samenwerking tussen de 
vergunninghouders voor spectrumrechten 
ten aanzien van het delen van 
transmissie-infrastructuur bevorderen, 
met speciale aandacht voor dichtbevolkte 
gebieden.

Or. en

Motivering

Thans staan er op elk willekeurig gebouw met zendmasten voor mobiele telefonie drie of vier 
masten van verschillende exploitanten die radiogolven uitzenden. Dit zou niet nodig zijn als er 
één openbare of gedeelde infrastructuurmast gemonteerd zou kunnen worden die duidelijke 
signalen zou kunnen uitzenden en toegang zou bieden aan alle exploitanten die diensten 
verrichten. Dit zou afval beperken, de efficiëntie verhogen en de sterkte verminderen van de 
elektromagnetische velden waaraan degenen die in zulke gebouwen wonen of werken zijn 
blootgesteld. Dit dient door de lidstaten te worden aangemoedigd.

Amendement 72
Hans-Peter Mayer

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 
tijdige en voor de mededinging 
bevorderlijke openstelling van de 900 
MHZ-band overeenkomstig de gewijzigde 
GSM-richtlijn. Deze maatregelen dienen 
vrij van discriminatie te worden 
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uitgevoerd en mogen de mededinging niet 
ontwrichten ten gunste van exploitanten 
die de markt reeds beheersen.

Or. de

Amendement 73
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de lidstaten kunnen de hoeveelheid 
spectrum waarvoor aan een onderneming
gebruiksrechten worden toegekend, 
beperken of voorwaarden koppelen aan die 
gebruiksrechten, bijvoorbeeld aanbieden 
van wholesaletoegang op bepaalde banden 
of groepen van banden met vergelijkbare 
kenmerken, zoals de banden voor 
elektronischecommunicatiediensten 
beneden 1 GHz;

a) de lidstaten kunnen de hoeveelheid 
spectrum waarvoor aan een gebruiker
gebruiksrechten worden toegekend, 
beperken of voorwaarden koppelen aan die 
gebruiksrechten, bijvoorbeeld aanbieden 
van wholesaletoegang op bepaalde banden 
of groepen van banden met vergelijkbare 
kenmerken, zoals de banden voor 
elektronischecommunicatiediensten 
beneden 1 GHz;

Or. en

Motivering

Niet alle spectrumgebruikers zijn ondernemingen, het gaat ook om bij voorbeeld militaire 
gebruikers of universiteiten.

Amendement 74
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de lidstaten kunnen stappen 
ondernemen om een meer evenredige 
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;
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Or. en

Amendement 75
Hans-Peter Mayer

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.

Or. de

Amendement 76
Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson

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 optreden en de reële 
concurrentie wordt bevorderd. Om te 
vermijden dat dominante marktspelers te 
grote radiospectrumconcentraties kunnen 
verwerven en om de consument een 
ruimere keuze te bieden, moeten de 
lidstaten erop toezien dat bij de toewijzing 
van radiospectrum op een eerlijke en 
evenwichtige manier te werk wordt 
gegaan, zodat dienstverleners de 
consument een breed scala aan cultureel 
diverse televisie-, radio- en digitale 
uitzendingen kunnen aanbieden.

Or. en
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Amendement 77
Christel Schaldemose

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 optreden en de reële 
concurrentie wordt bevorderd. Om te 
vermijden dat dominante marktspelers te 
grote radiospectrumconcentraties kunnen 
verwerven en om de consument een 
ruimere keuze te bieden, moeten de 
lidstaten erop toezien dat bij de toewijzing 
van radiospectrum op een eerlijke en 
evenwichtige manier te werk wordt 
gegaan, zodat dienstverleners de 
consument een breed scala aan cultureel 
diverse televisie-, radio- en digitale 
uitzendingen kunnen aanbieden.

Or. en

Amendement 78
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 genoemde maatregelen wensen te 
nemen, dienen zij dit te doen met 
inachtneming van de uit de toepassing 
van artikel 6 van de 
Vergunningenrichtlijn 2002/20/EG 
voortvloeiende voorwaarden, 
overeenkomstig de procedure van 
Richtlijn 2009/0140/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 november 
2009 tot wijziging van Richtlijn 
2002/21/EG inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, 
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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 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten1.
________________________

1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. it

Amendement 79
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lidstaten die maatregelen 
overeenkomstig lid 2 overwegen, passen 
in dat kader uitsluitend de voorwaarden 
uit hoofde van artikel 6 van de 
machtigingsrichtlijn toe en leven de 
procedure na voor het opleggen of de 
wijziging van deze voorwaarden
overeenkomstig 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 –diensten1 .
__________________________

1PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. de
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Amendement 80
Eija-Riitta Korhola

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 met inachtneming 
van de uit de toepassing van artikel 6 van 
de Vergunningenrichtlijn voortvloeiende 
voorwaarden, overeenkomstig de 
procedures voor het opleggen of 
veranderen van dergelijke voorwaarden, 
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 
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 
-diensten 1.
__________
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.

Or. en

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.
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Amendement 81
Jürgen Creutzmann

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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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 in de gehele 
frequentiebreedte en onderzoeken zij of 
extra spectrum kan worden vrijgemaakt en 
beschikbaar gesteld voor nieuwe 
toepassingen.

Or. de

Amendement 82
Cristian Silviu Buşoi

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. 

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 
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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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

tot 2015. Overeenkomstig artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG bekijken de lidstaten 
in samenwerking met de Commissie 
geregeld het gebruik van het spectrum en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de 1 GHz-band is niet gerechtvaardigd aangezien deze te specifiek is voor dit 
rechtsinstrument en daarom niet toekomstbestendig, vooral omdat het hier om nieuwe 
technologieën gaat. Nieuw bewijsmateriaal toont aan dat andere, nieuwe applicaties hoger op 
de UHF-band met nieuwe technische oplossingen kunnen functioneren. Door het 
spectrumgebruik tot één specifieke band te beperken, worden ook de mogelijkheden van het 
ontwikkelen van nieuwe technologieën en applicaties, ten voordele van de consument, 
gereduceerd.

Amendement 83
Christel Schaldemose

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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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.
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 3GHz) en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.
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Or. en

Amendement 84
Catherine Stihler

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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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.
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 3GHz) en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. en

Amendement 85
Constance Le Grip

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 

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 
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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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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 met name de 
frequentiebreedte tussen 300 MHz en 3 
GHz, zoals bepaald in artikel 8 van 
onderhavig besluit, en onderzoeken zij of 
extra spectrum kan worden vrijgemaakt en 
beschikbaar gesteld voor nieuwe 
toepassingen.

Or. fr

Amendement 86
Robert Rochefort

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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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 de UHF-band (d.w.z. het 
spectrum tussen 300 MHz en 3GHz) en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. fr
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Amendement 87
Bernadette Vergnaud

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 
kan worden vrijgemaakt en beschikbaar 
gesteld voor nieuwe toepassingen.

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 de UHF-band als geheel 
en onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. fr

Amendement 88
Jürgen Creutzmann

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 

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, eventueel 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 
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programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE) en terrestrische 
omroepdiensten.
Met name onderzoeken de lidstaten in 
samenwerking met de Commissie welke 
technische oplossingen er mogelijk zijn 
voor gelijktijdig gebruik van 
frequentiebanden door gebruikers van 
terrestrische omroep en mobiele telefoons, 
om rekening te houden met de 
uiteenlopende behoeften in stedelijke 
concentraties en dun bevolkte gebieden.

Or. de

Amendement 89
Christel Schaldemose

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, 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) en evenmin leidt tot 
storing van de bestaande omroepdiensten.

Or. en

Amendement 90
Catherine Stihler

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4 
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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, 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) en evenmin leidt tot 
storing van de bestaande omroepdiensten.

Or. en

Amendement 91
Jürgen Creutzmann

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 moeten tijdig voldoende 
middelen ter beschikking stellen om de 
omschakelingskosten te voldoen die 
verbonden zijn aan de 
terbeschikkingstelling van de 800 MHz-
band en de maatregelen ter bescherming 
tegen interferenties. 

Or. de
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Amendement 92
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten treffen in 
samenwerking met de Commissie de 
noodzakelijke technische en regelgevende 
maatregelen om schadelijke interferentie 
van elektronische communicatiediensten 
op de frequentieband van 800 MHz op 
omroep- en PMSE-diensten beneden 790 
MHz te voorkomen.

Or. en

Amendement 93
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie spoort de lidstaten 
aan ervoor te zorgen dat op tijd voldoende 
middelen beschikbaar zijn ter dekking van 
de migratiekosten en de kosten in verband 
met de maatregelen ter beperking van de 
interferentie op omroepdiensten.

Or. en

Amendement 94
Lena Kolarska-Bobińska

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 

6. Ten einde te garanderen dat alle 
burgers toegang hebben tot geavanceerde 
digitale diensten, waaronder breedband, 
met name in afgelegen en dunbevolkte 
gebieden, zullen de lidstaten en de 
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hele grondgebied van de Unie bestrijken, 
ook in de meest afgelegen gebieden in de 
EU met internettoegang tegen een met 
terrestrische aanbiedingen vergelijkbare 
prijs.

Commissie ervoor zorgen dat voldoende
spectrumbanden beschikbaar worden 
gesteld om breedbandsatellietdiensten voor 
internettoegang tegen een met terrestrische 
aanbiedingen vergelijkbare prijs aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 95
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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.

Or. en

Motivering

Er dient te worden vastgesteld 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 96
Frank Engel

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 
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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.

Or. en

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 97
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In samenwerking met de Commissie 
zorgen de lidstaten voor voldoende 
middelen voor de levering van 
terrestrische omroepdiensten, 
onverminderd het beginsel van 
dienstenneutraliteit.

Or. en

Motivering

In veel delen van Europa kijken meer mensen televisie via de kabel, optische vezels, satelliet of 
breedband dan via UHF-uitzendingen. De overschakeling op andere ontvangstmogelijkheden 
begon in de jaren tachtig van de vorige eeuw en zal waarschijnlijk nog jaren voortduren. 
"Voldoende middelen voor de levering" betekent dat omroepen erop kunnen rekenen over 
voldoende bandbreedte te kunnen beschikken om hun publiek te bereiken, waarbij het woord 
"bandbreedte" eventueel ook betrekking kan hebben op andere diensten dan draadloze diensten. 
De regelgevende instanties kunnen dan wellicht productievere toepassingen vinden voor de 
UHF-kanalen die traditioneel aan TV-omroepen werden toegewezen.
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Amendement 98
Eija-Riitta Korhola

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 programmaproductie en 
speciale evenementen (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.

Or. en

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 99
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. 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.

Or. en



AM\858228NL.doc 49/51 PE458.837v01-00

NL

Amendement 100
Jürgen Creutzmann

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 voor de 
gehele frequentiebreedte alle relevante 
informatie inzake spectrumgebruik 
verstrekken, een inventaris van het huidige 
spectrumgebruik en bepaalt de toekomstige 
vraag naar spectrum in de Unie.

Or. de

Amendement 101
Tiziano Motti, Lara Comi, Matteo Salvini

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 potentiële toekomstige 
spectrumbehoeften in de Unie, met name 
tussen 300 MHz en 5 GHz.

Or. en

Motivering

Wij zijn van mening dat opnieuw gekeken moet worden naar de spectrumtoewijzingen tussen 
tenminste 400MHz en 5GHz om ervoor te zorgen dat er tot tenminste 2020 voldoende spectrum 
wordt toegewezen aan mobiele breedbandtoepassingen.  Wij constateren dat de Commissie zich 
bij haar voorstellen vooral richt op het traject 300MHz tot 3GHz, en wij vrezen dat dit niet 
voldoende breed is om aan de toekomstige behoeften te voldoen. Vooral valt op dat de 
Commissie zelf het belang erkent van de 3.5GHz-banden voor het aanbieden van breedband aan 
iedereen. 
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Amendement 102
Jürgen Creutzmann

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 en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die vragen tegemoet te komen.

Or. de

Amendement 103
Catherine Stihler

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, 
gebaseerd op duidelijk omschreven en 
transparante beoordelingscriteria en –
methodieken. 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 
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komen.

Or. en

Amendement 104
Lena Kolarska-Bobińska

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 een 
direct of indirect gevolg kan hebben voor 
het spectrumgebruik in de Europese Unie. 

Or. en

Amendement 105
Christel Schaldemose

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

Or. en


