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Amendement 207
Jan Březina, Alajos Mészáros

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) ervoor te zorgen dat er, alle technische 
oplossingen in overweging nemend, 
voldoende en geschikt spectrum wordt 
toegewezen voor draadloze diensten, ten 
minste 1200 MHz tegen 2015, tenzij in het 
programma voor het radiospectrumbeleid 
anders is aangegeven, teneinde te voldoen 
aan de snelgroeiende vraag naar mobiel 
dataverkeer en zodoende de ontwikkeling 
van commerciële en openbare diensten 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 208
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) tijdig voldoende geschikt spectrum 
vrijmaken om de doelstellingen van de 
Unie op het gebied van spectrumbeleid te 
ondersteunen en teneinde te voldoen aan 
de snelgroeiende vraag naar mobiel 
dataverkeer terwijl tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor de ontwikkeling van andere 
spectrumgebruikers zoals omroepen;

Or. en

Amendement 209
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a 
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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 210
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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 211
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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 rekening houdend 
met belangrijke doelen van algemeen 
belang, zoals de culturele verscheidenheid 
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en de pluriformiteit van de media, en met 
de belangen van de uiteenlopende 
gebruikers van het radio-elektrische
spectrum;

Or. fr

Amendement 212
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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 rekening houdend 
met belangrijke doelen van algemeen 
belang, zoals de culturele verscheidenheid 
en de pluriformiteit van de media, en met 
de belangen van de uiteenlopende 
gebruikers van het radio-elektrische
spectrum;

Or. fr

Amendement 213
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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
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Amendement 214
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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 met name
beleidsdoelstellingen te ondersteunen zoals 
het verlenen van voorrang aan breedband 
en behoud van mededinging met name 
door middel van tijdige tenuitvoerlegging 
van richtlijn 2009/114/EG (herziene 
GSM-richtlijn)*;
_____________________

* PB L 274, 20.10.2009, blz. 25.

Or. en

Amendement 215
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) tijdig voldoende geschikt spectrum 
vrijmaken om de doelstellingen van de 
Unie op het gebied van spectrumbeleid te 
ondersteunen en teneinde te voldoen aan 
de snelgroeiende vraag naar mobiel 
dataverkeer terwijl tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor de ontwikkeling van andere 
spectrumgebruikers zoals omroepen;

Or. en
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Amendement 216
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – 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 op sociaal, cultureel en 
economisch gebied te ondersteunen en 
tegelijkertijd rekening te houden met de 
sociale, culturele en economische waarde 
van alle frequenties samen;

Or. de

Amendement 217
Petra Kammerevert

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 218
Jan Březina, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) (a bis) de digitale kloof 
overbruggen en de doelstellingen van de 
Digitale Agenda verwezenlijken door er, 
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rekening houdend met de audiovisuele 
aard van de verwachte vraag, voor te 
zorgen dat alle burgers van de Unie tegen 
2020 toegang hebben tot 
breedbandverbindingen van minstens 30 
Mbps en dat de Unie de hoogst mogelijke 
breedbandsnelheid en -capaciteit heeft;

Or. en

Amendement 219
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de digitale kloof overbruggen en de 
doelstellingen van de Digitale Agenda 
verwezenlijken door ervoor te zorgen dat 
alle burgers van de Unie tegen 2020 
toegang hebben tot 
breedbandverbindingen van minstens 30 
Mbps en de weg te bereiden voor de 
levering van breedbanddiensten met de 
hoogste mogelijke snelheid en capaciteit 
in de hele Unie;

Or. ro

Amendement 220
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) ervoor zorgen dat een voldoende 
omvangrijk en adequaat deel van het 
spectrum wordt toegewezen aan draadloze 
diensten, ten einde te kunnen voldoen aan 
de snel groeiende vraag naar mobiele 
overdracht van gegevens, en aldus de 
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ontwikkeling mogelijk te maken van 
commerciële of overheidsdiensten;

Or. fr

Amendement 221
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bevordering van een efficiënt 
gebruik van het spectrum om 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 222
Hella Ranner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) bevordering van een efficiënt 
gebruik van het spectrum om 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
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Amendement 223
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) aan de zaken- en dienstensector 
kansen bieden via de beschikbaarstelling 
van meer breedbandcapaciteit;

Or. ro

Amendement 224
Jan Březina, Alajos Mészáros

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) flexibiliteit bij het gebruik van 
spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit in de 
hele Unie consequent toe te passen, zodat 
wordt gezorgd voor gelijke 
mededingingsomstandigheden voor alle 
technische oplossingen waartoe eventueel 
wordt besloten en door middel van 
adequate voospelbaarheid van de 
regelgeving, het geharmoniseerd spectrum 
open te stellen voor nieuwe geavanceerde
diensten en de mogelijkheid te creëren om 
spectrumrechten te verhandelen, en 
daarmee mogelijkheden te scheppen voor 
de totstandkoming van pan-Europese 
structuren;

Or. en
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Amendement 225
Petra Kammerevert

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit toe te 
passen, het spectrum open te stellen voor 
nieuwe diensten en de mogelijkheid te 
creëren om spectrumrechten te 
verhandelen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen die afwijken van dit 
principe, wanneer deze maatregelen in het 
belang zijn van de, in artikel 9, lid 4, 
letters a-d van de kaderrichtlijn vermelde 
doelen;

Or. de

Amendement 226
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit toe te 
passen, het spectrum open te stellen voor 
nieuwe diensten en de mogelijkheid te 
creëren om spectrumrechten te 
verhandelen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen die afwijken van dit 
principe, wanneer deze maatregelen in het 
belang zijn van de, in artikel 9, lid 4, 
letters a-d van de kaderrichtlijn vermelde 
doelen;

Or. de
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Amendement 227
Robert Goebbels, Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) het doelmatig gebruik van spectrum 
aan te moedigen door, waar 
nodig,flexibiliteit bij het gebruik van 
spectrum te bevorderen, innovatie en 
investeringen aan te moedigen door het 
beginsel van technologie- en 
dienstenneutraliteit toe te passen, en door 
adequate voorspelbaarheid van de 
regelgeving, het spectrum open te stellen 
voor nieuwe diensten en de mogelijkheid te 
creëren om spectrumrechten te 
verhandelen;

Or. en

Amendement 228
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 229
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit en 
adequate voorspelbaarheid van regelgeving 
consequent toe te passen, door middel van 
adequate voorspelbaarheid van de 
regelgeving, het geharmoniseerd spectrum 
open te stellen voor nieuwe geavanceerde
diensten en de mogelijkheid te creëren om 
spectrumrechten te verhandelen, en 
daarmee mogelijkheden te scheppen voor 
de totstandkoming van pan-Europese 
structuren;

Or. en

Amendement 230
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit 
consequent toe te passen, door adequate 
voorspelbaarheid van de regelgeving, het 
geharmoniseerde spectrum open te stellen 
voor nieuwe geavanceerde diensten en de 
mogelijkheid te creëren om 
spectrumrechten te verhandelen; en 
daarmee mogelijkheden te scheppen voor 
de totstandkoming van pan-Europese 
diensten;
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Or. en

Amendement 231
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) maximale flexibiliteit bij het gebruik 
van spectrum, innovatie en investeringen 
aanmoedigen door het beginsel van 
technologie- en dienstenneutraliteit 
consequent toe te passen, door adequate 
voorspelbaarheid van de regelgeving, het 
geharmoniseerde spectrum open te stellen 
voor nieuwe geavanceerde diensten en de 
mogelijkheid te creëren om 
spectrumrechten te verhandelen
overeenkomstig de huidige regelgeving;

Or. en

Amendement 232
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) opvoering van de doelmatigheid 
van spectrumgebruik door de voorkeur te 
geven aan technieken die weinig spectrum 
vereisen en door toepassing van 
aanvullende technieken zoals Hotspots, 
wifi enz. die geen spectrum vergen;

Or. de
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Amendement 233
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) een efficiënt gebruik van het spectrum 
verbeteren door de voordelen van een 
algemene machtigingen te benutten en 
vaker met dergelijke machtigingen te 
werken en door de ontwikkeling van 
vergunningenvrij spectrum voor 
innovatie; dit soort gebruik kan door 
middel van cognitieve technieken met 
name worden gepland in blanke ruimten, 
mits er een behoorlijke effectbeoordeling 
wordt gemaakt;

Or. en

Amendement 234
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) passief delen van infrastructuur 
aanmoedigen waar zulks evenredig en 
niet-disciminerend is, zoals bedoeld in 
artikel 12 van Richtlijn 2002/21/EG;

Or. en

Amendement 235
Silvana Koch-Mehrin

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – 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 mededinging in het 
gedrang kan komen, of ex post in te 
grijpen wanneer dergelijke concentraties 
ontstaan (bij voorbeeld in het kader van de 
tenuitvoerlegging van richtlijn 
2009/114/EG (herziene GSM-richtlijn));

Or. en

Amendement 236
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – 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 237
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Matthias Groote

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – alinea 1 – 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 hoogstwaarschijnlijk 
ontwricht wordt, of ex post in te grijpen 
wanneer dergelijke concentraties ontstaan;

Or. de

Amendement 239
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de versnippering van de interne markt 
terugdringen door de technische 
voorwaarden voor het gebruik en de 

(e) de versnippering van de interne markt 
terugdringen om overal in Europa 
vergelijkbare 
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beschikbaarheid van spectrum beter te 
harmoniseren en te coördineren, eventueel 
aangevuld met de ontwikkeling van 
transnationale diensten, en door structuur-
en schaalvoordelen op EU-niveau aan te 
moedigen;

mededingingsomstandigheden te 
scheppen, door de technische voorwaarden 
voor het gebruik en de beschikbaarheid van 
spectrum beter te harmoniseren en te 
coördineren, eventueel aangevuld met de 
ontwikkeling van transnationale diensten, 
en door structuur- en schaalvoordelen op 
EU-niveau aan te moedigen;

Or. en

Amendement 240
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 241
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bij de definiëring van de technische (g) bij de definiëring van de technische 
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voorwaarden voor de toewijzing van 
spectrum rekening houden met de 
resultaten van door de relevante 
internationale organisaties gecertificeerd 
onderzoek inzake de potentiële effecten 
van elektromagnetische veldemissies op de 
menselijke gezondheid.

voorwaarden voor de toewijzing van 
spectrum rekening houden met de 
resultaten van door de relevante 
internationale organisaties gecertificeerd 
onderzoek inzake de potentiële effecten 
van elektromagnetische veldemissies op de 
menselijke gezondheid en op deze 
techniek- en dienstneutrale wijze toe te 
passen.

Or. en

Amendement 242
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bij de definiëring van de technische 
voorwaarden voor de toewijzing van 
spectrum rekening houden met de 
resultaten van door de relevante 
internationale organisaties gecertificeerd 
onderzoek inzake de potentiële effecten 
van elektromagnetische veldemissies op de 
menselijke gezondheid.

(g) bij de definiëring van de technische 
voorwaarden voor de toewijzing van 
spectrum rekening houden met de 
resultaten van door de relevante 
internationale organisaties gecertificeerd 
onderzoek inzake de potentiële effecten 
van elektromagnetische veldemissies op de 
menselijke gezondheid en op deze 
techniek- en dienstneutrale wijze toe te 
passen.

Or. en

Amendement 243
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) waarborging van de 
toegankelijkheid van nieuwe 
consumentenproducten en –technieken 
om ervoor te zorgen dat de consument de 
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overgang naar digitale technieken en 
doelmatig gebruik van het digitale 
dividend steunt;

Or. ro

Amendement 244
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 
wetenschappelijk onderzoek gereserveerd 
moeten zijn;

Or. en

Amendement 245
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) hergebruik van bestaande 
internetprotocollen en technieken voor 
digitale-spectrumdiensten bevorderen;

Or. en

Amendement 246
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) beperking van de 
koolstofvoetafdruk van de Unie door de 
technische doelmatigheid van
communicatienetwerken en -toepassingen 
te steunen;

Or. en

Amendement 247
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) beperking van de 
koolstofvoetafdruk van de Unie door de 
technische doelmatigheid van 
communicatienetwerken en -toepassingen 
te steunen;

Or. en

Amendement 248
Jean-Pierre Audy

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 

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).
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en gelet op de raadplegingen 
overeenkomstig artikel 11, directe of 
indirecte toegang te verschaffen tot 
aaneengesloten spectrumblokken van 
minstens 10 MHz.

Or. en

Amendement 249
Jan Březina, Alajos Mészáros

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)12

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 die met elkaar 
vergelijkbaar zijn 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 
terrestrische 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, zodat de hoogst 
mogelijke capaciteit en 
breedbandsnelheden evenals reële 
mededinging kunnen worden bereikt.

Or. en

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1
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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) 
bijvoorbeeld door, 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.

Or. ro

Amendement 251
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld 
gebruik van spectrum aan.

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld en 
vergunningsvrij gebruik van spectrum aan 
bij voorbeeld in witruimtes nadat er een 
behoorlijke effectbeoordeling is 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 252
Leonidas Donskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld 
gebruik van spectrum aan.

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, zo nodig collectief en 
gedeeld gebruik van spectrum aan door de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
zoals cognitieve radio, mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 253
Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld 
gebruik van spectrum aan.

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld 
gebruik van spectrum aan door nieuwe 
technologieën, zoals cognitieve radio, toe 
te passen.

Or. en

Amendement 254
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld 
gebruik van spectrum aan.

2. De lidstaten moedigen, in samenwerking 
met de Commissie, collectief en gedeeld en 
vergunningsvrij gebruik van spectrum aan.

Or. en
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Amendement 255
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie
Henri Weber

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 256
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten voeren het O&O met 
betrekking tot nieuwe, bij voorbeeld 
cognitieve technieken op, aangezien de 
ontwikkeling daarvan in de toekomst 
toegevoegde waarde zou 
vertegenwoordigen voor wat betreft de 
doelmatigheid waarmee het spectrum 
wordt gebruikt.

Or. en
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Amendement 257
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik en de co-existentie van 
nieuwe en bestaande diensten en 
apparatuur in het belang van de 
eindgebruikers en consumenten 
bevorderen en door maatregelen in te 
voeren zoals gedachtewisselingen tussen 
belanghebbenden en 
compensatiemechanismen.

Or. en

Amendement 258
Giles Chichester

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik bevorderen. Voorts 
bevorderen de lidstaten de voortzetting 
van het doelmatig gebruik van spectrum 
voor netwerken en 
gebruikerstoepassingen.

Or. en
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Amendement 259
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik bevorderen. Voorts 
voeren de lidstaten prikkels in voor het 
doelmatig gebruik van spectrum voor 
netwerken en gebruikerstoepassingen.

Or. en

Amendement 260
Henri Weber, Philippe Lamberts

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik bevorderen, voorts 
worden er prikkels ingevoerd waardoor 
draadloze apparatuur en programmatuur 
met betrekking tot spectrum doelmatiger 
worden.

Or. en

Amendement 261
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

selectievoorwaarden en -procedures 
investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik, alsook het samengaan 
van nieuwe en bestaande diensten en 
instrumenten bevorderen.

Or. en

Amendement 262
Jens Rohde, Fiona Hall

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 de 
mededinging en gelijke 
concurrentievoorwaarden in geheel 
Europa, investeringen en een efficiënt 
spectrumgebruik bevorderen.

Or. en

Amendement 263
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.

Or. en
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Amendement 264
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De lidstaten bevorderen de 
voortzetting van het doelmatig gebruik 
van spectrum voor netwerken en 
gebruikerstoepassingen en instrumenten.

Or. en

Amendement 265
Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om potentiële versnippering van de 
interne markt door uiteenlopende 
selectievoorwaarden en -procedures voor 
geharmoniseerde spectrumbanden die aan 
elektronischecommunicatiediensten zijn 
toegewezen en die op grond van artikel 9 
ter van Richtlijn 2002/21/EG 
verhandelbaar zijn gemaakt, te voorkomen, 
ontwikkelt de Commissie in overleg met de 
lidstaten richtsnoeren betreffende de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor dergelijke banden, met name inzake 
het delen van infrastructuur en 
dekkingsvoorwaarden.

5. Om potentiële versnippering van de 
interne markt door uiteenlopende 
selectievoorwaarden en -procedures voor 
geharmoniseerde spectrumbanden die aan 
elektronischecommunicatiediensten zijn 
toegewezen en die op grond van artikel 9 
ter van Richtlijn 2002/21/EG 
verhandelbaar zijn gemaakt, te voorkomen, 
ontwikkelt de Commissie in overleg met de 
lidstaten richtsnoeren betreffende de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor dergelijke banden, om ervoor te 
zorgen dat de concurrentievoorwaarden 
in heel Europa hetzelfde zijn.

Or. en

Amendement 266
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om potentiële versnippering van de 
interne markt door uiteenlopende 
selectievoorwaarden en -procedures voor 
geharmoniseerde spectrumbanden die aan 
elektronischecommunicatiediensten zijn 
toegewezen en die op grond van artikel 9 
ter van Richtlijn 2002/21/EG 
verhandelbaar zijn gemaakt, te voorkomen, 
ontwikkelt de Commissie in overleg met de 
lidstaten richtsnoeren betreffende de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor dergelijke banden, met name inzake 
het delen van infrastructuur en 
dekkingsvoorwaarden.

5. Om potentiële versnippering van de 
interne markt door uiteenlopende 
selectievoorwaarden en -procedures voor 
geharmoniseerde spectrumbanden die aan 
elektronischecommunicatiediensten zijn 
toegewezen en die op grond van artikel 9 
ter van Richtlijn 2002/21/EG 
verhandelbaar zijn gemaakt, te voorkomen, 
ontwikkelt de Commissie in overleg met de 
lidstaten en overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor dergelijke banden, met name inzake 
het delen van infrastructuur en 
dekkingsvoorwaarden.

Or. ro

Amendement 267
Matthias Groote

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 openstelling van de 900 MHZ-band 
overeenkomstig de gewijzigde GSM-
richtlijn. Deze maatregelen moeten zonder 
enige vorm van discriminatie worden 
genomen en mogen geen 
mededingingsvervalsing ten gunste van 
dominante bedrijven mogelijk maken.

Or. de
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Amendement 268
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Teneinde 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

Amendement 269
Silvana Koch-Mehrin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen overeenkomstig lid 
1 worden uitgevoerd in aanvulling op een 
tijdige en aan mededinging voorafgaande 
openstelling van de 900 MHz-band 
overeenkomstig Richtlijn 2009/114/EG 
(herziene GSM-richtlijn), deze 
maatregelen mogen niet discriminerend 
zijn en de mededinging niet ontwrichten 
ten gunste van zittende exploitanten.

Or. en
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Amendement 270
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De maatregelen overeenkomstig lid 
1 worden uitgevoerd in aanvulling op een 
tijdige en aan mededinging voorafgaande 
openstelling van de 900 MHz-band 
overeenkomstig Richtlijn 2009/114/EG 
(herziene GSM-richtlijn), deze 
maatregelen mogen niet discriminerend 
zijn en de mededinging niet ontwrichten .

Or. en

Amendement 271
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten en de Commissie stellen 
maatregelen voor ter beperking van 
juridische wrijving en aansprakelijkheden 
in het kader van draadloze mesh-
netwerken en radiospectrumgebruik voor 
het aanbieden van internetdiensten.

Or. en

Amendement 272
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten handhaven en bevorderen 
reële concurrentie en vermijden 

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

concurrentieverstoring op de interne markt 
voor elektronische communicatiediensten 
overeenkomstig de artikelen 9, lid 7 van 
richtlijn 2002/21/EG en 5, lid 6 van 
richtlijn 2002/20/EG.

Or. en

Amendement 273
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten handhaven en bevorderen 
reële concurrentie en vermijden 
concurrentieverstoring op de interne markt 
en op specifieke nationale markten.

Or. ro

Amendement 274
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Teneinde de verplichtingen op grond van 
lid 1 volledig na te komen en er met name 
voor te zorgen dat de mededinging niet 
wordt verstoord door de concentratie, 
overdracht of wijziging van rechten voor 
het gebruik van radiofrequenties, bezien
lidstaten, als zij voornemens zijn 
spectrumruimte toe te wijzen, nauwgezet 
of de voorgenomen toewijzing van 
spectrumruimte, rekening houdend met 
bestaande toewijzingen van 
spectrumruimte aan de concurrerende 
exploitanten van mobiele 
communicatiemiddelen op hun 
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grondgebied, de mededinging op de 
desbetreffende mobiele markten 
waarschijnlijk zal beperken of verstoren. 
Indien de voorgenomen toewijzing van 
spectrumruimte, rekening houdend met 
bestaande toewijzingen van 
spectrumruimte, waarschijnlijk beperking 
of verstoring van de mededinging tot 
gevolg heeft nemen de lidstaten tegen deze 
beperking of verstoring ten minste één 
van de volgende maatregelen 
onverminderd de toepassing van de 
concurrentieregelgeving:

Or. en

Amendement 275
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Teneinde de verplichtingen op grond van 
lid 1 volledig na te komen en er met name 
voor te zorgen dat de mededinging niet 
wordt verstoord door de toewijzing, 
concentratie, overdracht of wijziging van 
rechten voor het gebruik van 
radiofrequenties, voeren lidstaten, 
voorafgaande aan de voorgnomen 
toewijzing van spectrumruimte, een 
gedegen marktanalyse uit waarin zij 
bezien of de voorgenomen toewijzing van 
spectrumruimte, rekening houdend met 
bestaande spectrumrechten van de 
desbetreffende marktdeelnemers, de 
mededinging op de betrokken mobiele 
markten waarschijnlijk zal beperken of 
verstoren. Indien de toewijzing van 
spectrum de mededinging waarschijnlijk 
zal ontwrichten of beperken, nemen de 
lidstaten de meest adequate maatregelen 
om daadwerkelijke mededinging te 
bevorderen en treffen, onverminderd de 
toepassing van de concurrentieregelgeving, 
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ten minste één van de volgende 
maatregelen:

Or. en

Amendement 276
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 onderneming 
gebruiksrechten worden toegekend, 
beperken of voorwaarden koppelen aan die 
gebruiksrechten, op bepaalde banden of 
groepen van banden met vergelijkbare 
kenmerken, zoals de banden voor 
elektronischecommunicatiediensten 
beneden 1 GHz;

Or. en

Amendement 277
Jens Rohde, Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts

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 onderneming 
gebruiksrechten worden toegekend, 
beperken of voorwaarden koppelen aan die 
gebruiksrechten, bijvoorbeeld aanbieden 
van wholesaletoegang, nationale of 
regionale roaming, op bepaalde banden of 
groepen van banden met vergelijkbare 
kenmerken, zoals de banden voor 
elektronischecommunicatiediensten 
beneden 1 GHz;
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Or. en

Amendement 278
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 exploitant 
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

Amendement 279
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De lidstaten kunnen een deel van 
een spectrumbreedte of groep van 
breedten ter zijde stellen voor toewijzing 
aan nieuwe marktdeelnemers aan wie 
voorheen geen of aanzienlijk minder 
spectrum is toegewezen, om te zorgen voor 
eerlijke mededingingsvoorwaarden voor 
gevestigde en nieuwe deelnemers aan de 
mobiele markt door ervoor te zorgen dat 
de toegang tot lagere spectrumbreedten op 
gelijke voorwaarden geschiedt;

Or. en
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Amendement 280
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 gelijkmatiger 
toewijzing van spectrum onder 
marktdeelnemers te bewerkstellingen door 
in bepaalde frequentiebanden of groepen 
van banden met vergelijkbare kenmerken 
spectrum voor nieuwkomers te reserveren 
of door spectrum te reserveren voor 
gebruik zonder vergunning in die banden;

Or. en

Amendement 281
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de lidstaten kunnen weigeren om nieuwe 
rechten toe te kennen of nieuw 
spectrumgebruik in bepaalde banden toe te 
staan, dan wel voorwaarden koppelen aan 
de toekenning van nieuwe gebruiksrechten 
of de machtiging voor nieuw 
spectrumgebruik wanneer bepaalde 
ondernemingen door het gebruik van die 
spectrumfrequenties een buitensporige 
concentratie van spectrumfrequenties 
zouden verwerven die de concurrentie 
ernstig in het gedrang dreigt te brengen;

(b) de lidstaten kunnen weigeren om 
nieuwe rechten toe te kennen of nieuw 
spectrumgebruik in bepaalde banden toe te 
staan, dan wel voorwaarden koppelen aan 
de toekenning van nieuwe gebruiksrechten 
of de machtiging voor nieuw 
spectrumgebruik wanneer bepaalde 
ondernemingen door het gebruik van die 
spectrumfrequenties een buitensporige 
concentratie van spectrumfrequenties 
zouden verwerven in gevallen waarin deze 
concentratie de concurrentie ernstig in het 
gedrang dreigt te brengen;

Or. ro
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Amendement 282
Silvana Koch-Mehrin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de lidstaten kunnen de bestaande 
rechten wijzigen overeenkomstig artikel 14 
van Richtlijn 2002/20/EG wanneer dat 
noodzakelijk is om ex post een einde te 
maken aan een buitensporige concentratie 
van spectrumfrequenties bij bepaalde 
ondernemingen, die de concurrentie 
waarschijnlijk ontwricht (bijv. in het 
kader van de tenuitvoerlegging van 
richtlijn 2009/114/EG (herziene GSM-
richtlijn).

Or. en

Amendement 283
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten die maatregelen 
overeenkomstig lid 2 toepassen doen dit 
overeenkomstig de procedure voor het 
opleggen of de wijziging van deze 
voorwaarden overeenkomstig richtlijn
2009/140/EG tot wijziging van richtlijn 
2002/21/EG inzake een gezamenlijk 
juridisch kader voor elektronische-
communicatienetwerken en –diensten, 
richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot 
en interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten en richtlijn 2002/20/EG 
betreffende de machtiging voor 
elektronische-communicatienetwerken en 
–diensten .
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Or. en

Amendement 284
Catherine Trautmann

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. In die mate 
en om te voorkomen dat de invoering ten 
nadele van de klanten wordt belemmerd 
door langdurige discussies moeten de 
lidstaten de kans overwegen aan de 
onderhandelingen met de verhuurders 
termijnen te verbinden in verband met de 
passieve inzet van infrastructuur. Hierna 
moet worden overwogen dat er geen 
overeenkomst is gesloten en de 
mogelijkheid bieden een nieuwe 
onderhandeling op gang te brengen.

Or. en

Amendement 285
Hella Ranner

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 en dat de 
ervaring van de eindgebruiker wordt 
bevorderd door middel van het 
samengaan van nieuwe en bestaande 
diensten en instrumenten, door 
maatregelen te treffen zoals overleg 
tussen belanghebbenden en 
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compensatiemechanismen.

Or. en

Amendement 286
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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, dat deze niet-
discriminerend zijn en dat de reële 
concurrentie wordt bevorderd door ten 
behoeve van de EU-burgers en 
consumenten eventuele 
concurrentievijandige gevolgen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 287
Gunnar Hökmark

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 dat de reële 
concurrentie wordt bevorderd door ten 
behoeve van de EU-burgers en 
consumenten eventuele 
concurrentievijandige gevolgen te 
voorkomen.

Or. en
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Amendement 288
Giles Chichester

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 dat de reële 
concurrentie wordt bevorderd door ten 
behoeve van de EU-burgers en 
consumenten eventuele 
concurrentievijandige gevolgen te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 289
Jean-Pierre Audy

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 voor 
elektronische-communicatiediensten geen 
onnodige vertragingen optreden en de reële 
concurrentie ten behoeve van EU-burgers 
en consumenten wordt bevorderd

Or. en

Amendement 290
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

vertragingen optreden, dat de resultaten 
voorspelbaar zijn en dat investeringen en
reële concurrentie worden bevorderd.

Or. ro

Amendement 291
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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. en

Amendement 292
Silvana Koch-Mehrin

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. en

Amendement 293
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Indien de lidstaten een van de in 
lid 2 overwogen maatregelen wensen te 
nemen, doen zij dit door middel van de 
voorwaarden overeenkomstig artikel 6 
van de Vergunningenrichtlijn, 
overeenkomstig de procedures voor het 
opleggen of veranderen van dergelijke 
voorwaarden, zoals opgenomen in 
Richtlijn 2009/0140/EG* tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten.
______________________

* PB L 337, 18.12.2009, blz. 37.

Or. en

Amendement 294
Maria Da Graça Carvalho

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 overwogen maatregelen wensen te 
nemen, doen zij dit door middel van de 
voorwaarden overeenkomstig artikel 6 
van de Vergunningenrichtlijn , 
overeenkomstig de procedures voor het 
opleggen of veranderen van dergelijke 
voorwaarden, zoals opgenomen in 
Richtlijn 2009/0140/EG tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG inzake een 
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gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten.

Or. en

Amendement 295
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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 overwogen maatregelen wensen te 
nemen, doen zij dit door middel van de
voorwaarden overeenkomstig artikel 6 
van de Vergunningenrichtlijn , 
overeenkomstig de procedures voor het 
opleggen of veranderen van dergelijke 
voorwaarden, zoals opgenomen in 
Richtlijn 2009/0140/EG tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten.

Or. en
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Amendement 296
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 overwogen maatregelen wensen te 
nemen, doen zij dit door middel van de 
voorwaarden overeenkomstig artikel 6 
van de Vergunningenrichtlijn , 
overeenkomstig de procedures voor het 
opleggen of veranderen van dergelijke 
voorwaarden, zoals opgenomen in 
Richtlijn 2009/0140/EG tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG inzake een 
gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de 
toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging 
voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten.

Or. en

Amendement 297
András Gyürk

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende spectrum wordt toegewezen 
voor de beoogde capaciteit en dekking 
teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende spectrum wordt toegewezen 
voor de beoogde capaciteit (met inbegrip 
van omleidingsnetwerken) en dekking 
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toepassingen daadwerkelijk bijdragen tot 
de realisatie van de doelstelling om alle 
burgers tegen 2020 toegang te verschaffen 
tot breedband met een snelheid van 
minstens 30 Mnps.

teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 
toepassingen daadwerkelijk bijdragen tot 
de realisatie van de doelstelling om alle 
burgers tegen 2020 toegang te verschaffen 
tot breedband met een snelheid van 
minstens 30 Mbps.

Or. en

Amendement 298
Leonidas Donskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende spectrum wordt toegewezen 
voor de beoogde capaciteit en dekking 
teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 
toepassingen daadwerkelijk bijdragen tot 
de realisatie van de doelstelling om alle 
burgers tegen 2020 toegang te verschaffen 
tot breedband met een snelheid van 
minstens 30 Mnps.

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende geharmoniseerd spectrum 
beschikbaar is voor de beoogde capaciteit 
en dekking, opdat de Unie de snelste 
breedbandverbindingen ter wereld heeft
teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 
toepassingen en Europees leiderschap op 
het gebied van nieuwe diensten
daadwerkelijk bijdragen tot economische 
groei en de realisatie van de doelstelling 
om alle burgers tegen 2020 toegang te 
verschaffen tot breedband met snelheden
van niet minder dan 30 Mbps.

Or. en

Amendement 299
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende spectrum wordt toegewezen 
voor de beoogde capaciteit en dekking 
teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 
toepassingen daadwerkelijk bijdragen tot 
de realisatie van de doelstelling om alle 
burgers tegen 2020 toegang te verschaffen 
tot breedband met een snelheid van 
minstens 30 Mnps.

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende spectrum wordt toegewezen 
voor de beoogde capaciteit en dekking 
teneinde ervoor te zorgen dat draadloze 
toepassingen daadwerkelijk bijdragen tot 
de realisatie van de doelstelling om alle 
burgers tegen 2020 toegang te verschaffen 
tot [een] breedbandnetwerk met het 
vermogen tot een snelheid van minstens 30 
Mbps.

Or. en

Amendement 300
Leonidas Donskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument een 
gemakkelijke toegang tot draadloze 
breedbanddiensten verlenen.

2. De lidstaten maken uiterlijk op 1 januari 
2012 de bij Beschikkingen 2008/477/EG 
(2,5–2,69 GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 
GHz) en 2009/766/EG (900/1800 MHz) 
toegewezen banden beschikbaar ter 
bevordering van de ruimere 
beschikbaarheid van draadloze 
breedbanddiensten ten behoeve van EU-
burgers en consumenten, onverminderd 
de bestaande en toekomstige inzet van 
andere diensten die gelijke toegang 
hebben tot dit spectrum conform de 
voorwaarden zoals vastgesteld in 
genoemde beschikkingen van de 
Commissie.

Or. en
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Amendement 301
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument een 
gemakkelijke toegang tot draadloze 
breedbanddiensten verlenen.

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument een 
gemakkelijke toegang tot draadloze 
breedbanddiensten verlenen, onverminderd 
het bestaande en toekomstige gebruik van 
andere diensten die gelijke toegang 
hebben tot dit spectrum conform de 
voorwaarden zoals vastgesteld in 
beschikking 2008/411/EG van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 302
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument een 
gemakkelijke toegang tot draadloze 
breedbanddiensten verlenen.

2. Member States shall, by 1 January 2012, 
authorise the use of all the spectrum 
designated by Commission Decisions 
2008/477/EC (2.5–2.69 GHz), 
2008/411/EC (3.4–3.8 GHz) and 
2009/766/EC (900/1800 MHz), under 
conditions that provide consumers with 
easy access to wireless broadband services;
om te zorgen voor harmonisatie moet het 
gebruik van de 3,4 – 3,8 GHz-band 
gebaseerd zijn op de resultaten van de 
huidige werkzaamheden van 
normeringsinstanties.
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Or. en

Amendement 303
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument een 
gemakkelijke toegang tot draadloze 
breedbanddiensten verlenen.

2. De lidstaten verlenen tegen 1 januari 
2012 toestemming voor het gebruik van het 
bij Beschikkingen 2008/477/EG (2,5–2,69 
GHz), 2008/411/EG (3,4–3,8 GHz) en 
2009/766/EG (900/1800 MHz) van de 
Commissie toegewezen spectrum onder 
voorwaarden die de consument 
vergunningsvrije en niet-discriminerende
toegang tot draadloze breedbanddiensten 
verlenen.

Or. en

Amendement 304
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten bevorderen de huidige 
opwaardering van hun netwerken door 
aanbieders van elektronische 
communicatie naar de meest recente en 
meest doelmatige technieken om hun 
eigen dividenden te scheppen.

Or. en
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Amendement 305
Leonidas Donskis

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.
In Member States where exceptional 
national or local circumstances, including 
cross-border frequency coordination 
problems, would prevent the availability of 
the band, the Commission should authorise 
specific derogations until the end of 2015
in response to application from the 
Member State concerned. Indien 
problemen in verband met de 
grensoverschrijdende coördinatie van 
frequenties met één of meer derde landen 
de beschikbaarheid van bandruimte 
onmogelijk blijven maken, staat de 
Commissie bij wijze van uitzondering op 
jaarbasis uitzonderingsregelingen toe tot 
bedoelde belemmeringen zijn 
weggenomen. 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 om 
tegemoet te komen aan de stijgende vraag 
naar draadloze breedband.

Or. en

Amendement 306
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3
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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 besluit nr. 
2010/267/EG vastgestelde 
geharmoniseerde technische voorwaarden. 
Voor lidstaten waar specifieke nationale of 
plaatselijke omstandigheden of problemen 
in verband met de grensoverschrijdende 
coördinatie van frequenties met één of 
meer derde landen de beschikbaarheid van 
deze band in de weg staan, kan de 
tenuitvoerlegging van besluit 
2010/267/EU van de Commissie worden 
uitgesteld tot deze belemmeringen zijn 
weggenomen. De desbetreffende lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk zes 
maanden na inwerkingtreding van
onderhavig besluit in kennis een 
bevestigen hun voornemen gebruik te 
maken van het in dit lid omschreven 
uitstel van tenuitvoerlegging. 
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.

Or. en

Amendement 307
Lara Comi, Amalia Sartori

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. 

3. De lidstaten stellen de 800 MHz-band 
tegen 1 januari 2013 ter beschikking voor 
elektronischecommunicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
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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.

676/2002/EG vastgestelde 
geharmoniseerde technische voorwaarden.
In Member States where exceptional 
national or local circumstances would 
prevent the availability of the band, the 
Commission shall authorise specific 
derogations until the end of 2015 in 
response to a duly motivated application 
from the Member State concerned. Indien 
problemen in verband met de 
grensoverschrijdende coördinatie van 
frequenties met één of meer derde landen 
de beschikbaarheid van bandruimte 
onmogelijk blijven maken, kan de 
Commissie bij wijze van uitzondering op 
jaarbasis uitzonderingsregelingen 
toestaan tot bedoelde belemmeringen zijn 
weggenomen. Overeenkomstig artikel 9 
van Richtlijn 2002/21/EG bekijkt de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten geregeld het gehele 
radiospectrum en beoordeelt zij of extra 
spectrum kan worden vrijgemaakt en 
beschikbaar gesteld voor nieuwe 
toepassingen. Dit omvat bij voorbeeld het 
gebruik van Wifi en technieken op basis 
van DVB als aanvullend forum voor 
diensten ten behoeve van mobiele 
instrumenten.

Or. en

Amendement 308
Jean-Pierre Audy

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.
In Member States where exceptional 
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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.

national or local circumstances would 
prevent the availability of the band, the 
Commission should authorise specific 
derogations until the end of 2015 in 
response to a duly motivated application 
from the Member State concerned. Indien 
problemen in verband met de 
grensoverschrijdende coördinatie van 
frequenties met één of meer derde landen 
de beschikbaarheid van bandruimte 
onmogelijk blijven maken, kan de 
Commissie bij wijze van uitzondering op 
jaarbasis uitzonderingsregelingen 
toestaan tot bedoelde belemmeringen zijn 
weggenomen.
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 in verband met 
de in artikel 8 bedoelde inventaris.

Or. en

Amendement 309
Arturs Krišjānis Kariņš

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 

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, dient de Commissie specifieke 
afwijkingen te staan tot 2015 als reactie op 
een ter dege gemotiveerde aanvraag van 
de betreffende lidstaat. Indien problemen 
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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.

in verband met de grensoverschrijdende 
coördinatie van frequenties met één of 
meer derde landen de beschikbaarheid 
van bandruimte onmogelijk blijven
maken, kan de Commissie bij wijze van 
uitzondering op jaarbasis 
uitzonderingsregelingen toestaan tot 
bedoelde belemmeringen zijn 
weggenomen. 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.

Or. en

Amendement 310
Peter Skinner

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.
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, beveelt de Commissie aan 
de band uiterlijk op 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 
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toepassingen.

Or. en

Amendement 311
Jens Rohde

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 
spectrumtoewijzingen ten behoeve van 
elektronischecommunicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
676/2002/EG vastgestelde 
geharmoniseerde technische voorwaarden. 
Alleen in uitzonderlijke gevallen en indien 
verdedigbare historische redenen de 
beschikbaarheid van deze band in de weg 
staan, kan de Commissie specifieke 
afwijkingen toestaan tot 2015.

Or. en

Amendement 312
Henri Weber

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. 

3. De lidstaten stellen uiterlijk op 17 juni 
2015 de 800 MHz-band ter beschikking 
voor elektronischecommunicatiediensten 
overeenkomstig de bij Beschikking nr. 
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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.

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 het 
spectrum tussen 300 MHZ en 6 GHz en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. fr

Amendement 313
Paul Rübig

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.
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Or. en

Amendement 314
Giles Chichester

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.
Alleen om naar behoren gemotiveerde 
technische redenen 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 om tegemoet te komen aan de 
stijgende vraag naar draadloze 
breedband.

Or. en

Amendement 315
Sabine Verheyen, Herbert Reul

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 beneden 1 
GHz en onderzoeken zij op de grondslag 
van de marktervaringen met nieuwe 
diensten die in de 800 MHz-band worden 
verleend, of extra spectrum kan worden 
vrijgemaakt en beschikbaar gesteld voor 
nieuwe toepassingen.

Or. en

Amendement 316
Hella Ranner

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 beneden 1 
GHz en onderzoeken zij op de grondslag 
van de marktervaringen met nieuwe 
diensten die in de 800 MHz-band worden 
verleend, of extra spectrum kan worden 
vrijgemaakt en beschikbaar gesteld voor 
nieuwe toepassingen.
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Or. en

Amendement 317
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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 beneden 1 
GHz tussen 300 MHz en 6 GHz, en 
onderzoeken zij of extra spectrum kan 
worden vrijgemaakt en beschikbaar gesteld 
voor nieuwe toepassingen.

Or. en

Amendement 318
Angelika Niebler

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.

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.
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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.

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 319
Jan Březina, Alajos Mészáros

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde in de hele Unie de verdere 
harmonisatie en het doelmatiger gebruik 
te verwezenlijken van de 1,5 MHz-band 
(1452-1492 MHz) die reeds gedeeld wordt 
voor satelliet- en terrestrisch gebruik en 
de 2.3 GHz-band (2300-2400 MHz) voor 
draadloze breedbanddiensten . De 
Commissie houdt de capaciteitseisen voor 
draadloze breedbanddiensten voortdurend 
in het oog en beoordeelt, indien 
gerechtvaardigd, in samenwerking met de 
lidstaten of er stappen genomen moeten 
worden om extra spectrumbanden, zoals 
de 700 MHz-band (694-790 MHz) te 
harmoniseren ter ondersteuning van de 
toenemende vraag naar mobiele 
breedbanddiensten voornamelijk ten 
gevolge van audiovisuele inhoud. Deze 
aanvullende harmonisatie laat de 
technische oplossingen onverlet die 
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overall in de Unie wellicht worden 
toegepast en moet zorgen voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden voor de 
uiteenlopende technische oplossingen en 
steun voor het opstaan van pan-Europese 
exploitanten in de Unie.

Or. en

Amendement 320
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde de harmonisatie en het gebruik 
van de 1.5 MHz-band (1452-1492 MHz) 
en de 2.3 GHz-band (2300-2400 MHz) 
voor draadloze breedbanddiensten te 
realiseren. De Commissie dient de 
capaciteitseisen voor draadloze 
breedbanddiensten voortdurend te 
monitoren en beoordeelt, indien 
gerechtvaardigd, in samenwerking met de 
lidstaten of er stappen ondernomen 
moeten worden om extra 
spectrumbanden, zoals de 700 MHz-band 
(694-790 MHz) te harmoniseren. De 
lidstaten zorgen er zo nodig voor de 
kosten die gepaard gaan met migratie of 
nieuwe toewijzing van spectrum op 
gepaste wijze te compenseren 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en
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Amendement 321
Leonidas Donskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde de harmonisatie en het gebruik 
van de 1.5 MHz-band (1452-1492 MHz) 
en de 2.3 GHz-band (2300-2400 MHz) 
voor draadloze breedbanddiensten te 
realiseren. De Commissie dient de 
capaciteitseisen voor draadloze 
breedbanddiensten voortdurend te 
monitoren en beoordeelt, indien 
gerechtvaardigd, in samenwerking met de 
lidstaten of er stappen ondernomen 
moeten worden om extra 
spectrumbanden, zoals de 700 MHz-band 
(694-790 MHz) te harmoniseren.
De lidstaten zorgen er zo nodig voor de 
kosten die gepaard gaan met migratie of 
nieuwe toewijzing van spectrum op 
gepaste wijze te compenseren 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 322
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht in 
samenwerking met de lidstaten na te gaan 
of harmonisatie en gebruik van 
aanvullende spectrumbanden ten behoeve 
van draadloze breedbanddiensten in 
verband met de inventaris in artikel 8 en 
overeenkomstig het bestaande 
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regelgevingskader noodzakelijk en 
uitvoerbaar zijn. De Commissie dient de 
capaciteitseisen voor draadloze 
breedbanddiensten voortdurend te 
monitoren en beoordeelt, indien 
gerechtvaardigd, in samenwerking met de 
lidstaten of er stappen genomen moeten 
worden om extra spectrumbanden te 
harmoniseren.
De lidstaten zorgen er zo nodig voor de 
kosten die gepaard gaan met migratie of 
nieuwe toewijzing van spectrum op 
gepaste wijze te compenseren 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 323
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde de harmonisatie en het doelmatig 
gebruik van de 900 MHz-band en de 2.3 
GHz-band (2300-2400 MHz) voor 
draadloze breedbanddiensten te 
realiseren. De Commissie houdt de 
vermogenseisen ten behoeve van 
draadloze breedbanddiensten voortdurend 
in het oog. De lidstaten zorgen er zo nodig 
voor de kosten die gepaard gaan met 
migratie of nieuwe toewijzing van 
spectrum op gepaste wijze te compenseren 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en
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Amendement 324
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie neemt in 
samenwerking meet de lidstaten de 
noodzakelijke maatregelen voor de 
harmonisatie van aanvullend spectrum 
dat vereist is om te voldoen aan de 
gestegen vraag van consumenten naar 
mobiele breedband en andere nieuwe 
draadloze communicatiediensten, o.m. de 
harmonisatie van de 1,5 GHz en de 2,3 
GHz-band en herziening van het gebruik 
van spectrum lager dan 1 GHz, met 
inbegrip van de mogelijke harmonisatie 
van de 700 MHz-band waarvoor de 
Commissie uiterlijk op 1 januari 2014 
voorstellen voor eventuele aanvullende 
maatregelen moet indienen.

Or. en

Amendement 325
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde de harmonisatie en het doelmatig 
gebruik van de 900 MHz-band en de 
2,3 GHz-band (2300-2400 MHz) voor 
draadloze breedbanddiensten te 
realiseren. De Commissie houdt de 
vermogenseisen ten behoeve van 
draadloze breedbanddiensten voortdurend 
in het oog. De lidstaten zorgen er zo nodig 
voor de kosten die gepaard gaan met 
migratie of nieuwe toewijzing van 
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spectrum op gepaste wijze te compenseren 
overeenkomstig de nationale wetgeving.

Or. en

Amendement 326
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie wordt verzocht om, 
in samenwerking met de lidstaten, op de 
juiste niveaus actie te ondernemen 
teneinde de harmonisatie en het gebruik 
van de 1,5 MHz-band (1452-1492 MHz) 
en de 2,3 GHz-band (2300-2400 MHz) 
voor draadloze breedbanddiensten te 
realiseren. The Commission shall 
continuously monitor the capacity 
requirements for wireless broadband and 
in addition take action to promote a 
second Digital Dividend (698 – 790 MHz) 
and consider the longer-term convergence 
of services for 470 – 698 MHz.

Or. en

Amendement 327
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie beoordeelt in 
samenwerking met de lidstaten of 
aanvullend spectrum zoals de 700 Mhz-
band eveneens kan worden vrijgemaakt 
en ter beschikking gesteld. Bij deze 
beoordeling wordt rekening gehouden 
met: de ontwikkeling van 
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spectrumtechnieken; de eventuele 
toekomstige behoeften van radio- en 
televisieomroep; en het gebrek aan 
spectrum in andere bandbreedten die 
adequaat zijn voor de dekking van 
draadloze breedband.

Or. en

Amendement 328
Hella Ranner

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 andere 
bestaande gebruikers van de 800 Mhz-
band. De lidstaten onderzoeken manieren 
en nemen zo nodig adequate maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de hertoewijzing 
van de 800 MHz-band het vermogen van 
eindgebruikers niet-radio instrumenten en 
–uitrusting in te zetten niet aantas,t indien 
dit voldoet aan bestaande normen en 
gebruik maakt van dezelfde 
spectrumbreedte.

Or. en



AM\860614NL.doc 67/105 PE460.855v01-00

NL

Amendement 329
Catherine Trautmann

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 in samenwerking 
met de Commissie manieren en nemen zij 
indien nodig passende technische en 
regelgevende maatregelen om ervoor te 
zorgen dat voldoende spectrum 
beschikbaar is voor programmaproductie 
en speciale evenementen (PMSE). De 
Commissie moet de lidstaten aansporen 
ervoor te zorgen dat op tijd voldoende 
middelen beschikbaar zijn ter dekking van 
de migratiekosten en de rechtstreekse 
kosten in verband met de bescherming 
van PMSE en omroepdiensten.

Or. en

Amendement 330
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen er, in samenwerking 4. De lidstaten zorgen er, in samenwerking 
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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).

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 dat de kosten die 
omroepen en gebruikers moeten voldoen 
ten gevolge van de periode van 
gelijktijdige zending of van de aanpassing 
van zend- en ontvangstapparatuur aan de 
nieuwe kanalen, in geval van DTT-
kanalen die deze band momenteel 
gebruiken en die opnieuw moeten worden 
toegewezen beneden de 790 MHz, op 
adequate wijze worden vergoed.

Or. en

Amendement 331
Angelika Niebler

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 zorgen zij 
ervoor dat het vrijmaken van de 800 MHz-
band ("Programme Making and Special 
Events") geen nadelige gevolgen heeft voor 
diensten voor programmaproductie en 
speciale evenementen (PMSE) en de 
bestaande en toekomstige radio-
uitzendingen en zorgen zij voor adequate 
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compenserende maatregelen voor de 
huidige gebruikers voor gemaakte of nog 
te maken migratiekosten.

Or. de

Amendement 332
Petra Kammerevert

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 zorgen zij 
ervoor dat het vrijmaken van de 800 MHz-
band ("Programme Making and Special 
Events") geen nadelige gevolgen heeft 
voor diensten voor programmaproductie en 
speciale evenementen (PMSE) en de 
bestaande en toekomstige radio-
uitzendingen en zorgen zij voor adequate 
compenserende maatregelen voor de 
huidige gebruikers voor gemaakte of nog 
te maken migratiekosten.

Or. de

Amendement 333
Jean-Pierre Audy

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 

4. De lidstaten zorgen er, in samenwerking 
met de Commissie, voor dat het aanbieden 
van en de toegang tot breedbandinhoud en 
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-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).

-diensten op de 790-862 MHz-band (800 
MHz-band) in dunbevolkte regio's wordt 
aangemoedigd, met name via 
dekkingsverplichtingen;

lidstaten en Commissie onderzoeken 
manieren en nemen indien nodig passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
voldoende spectrum beschikbaar is voor 
programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

Or. en

Amendement 334
Sabine Verheyen

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 zo 
nodig 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 
bestaande en toekomstige 
omroepdiensten. Dit houdt onder meer in 
dat er maatregelen worden genomen om 
interferentie te voorkomen.

Or. en
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Amendement 335
Henri Weber

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 
eventueel 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 niet leidt 
tot onderbreking van de bestaande radio-
omroepdiensten.

Or. fr

Amendement 336
Silvia-Adriana Ţicău

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 bij voorbeeld op de 790-862 
MHz-band (800 MHz-band) in 
dunbevolkte regio’s gewaarborgd is, 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 



PE460.855v01-00 72/105 AM\860614NL.doc

NL

programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

programmaproductie en speciale 
evenementen (PMSE).

Or. ro

Amendement 337
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

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 andere 
bestaande gebruikers van de 800 Mhz-
band.

Or. en

Amendement 338
Patrizia Toia

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 

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 
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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).

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 
ontwrichting van de bestaande 
omroepdiensten.

Or. en

Amendement 339
Giles Chichester

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 
verstoring van de bestaande 
omroepdiensten.

Or. en
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Amendement 340
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten voeren in 
samenwerking met de Commissie de 
technische en regelgevende maatregelen 
uit die noodzakelijk zijn om te voorkomen 
dat de 
elektronischecommunicatiediensten in de 
800 MHz-band schadelijke hinder 
ondervinden voor de radio-
omroepdiensten en PMSE die op lagere 
frequentie dan 790MHz zenden.
De Commissie op haar beurt moedigt de 
lidstaten aan te waarborgen dat te zijner 
tijd voldoende financiële middelen ter 
beschikking staan om de migratiekosten te 
bestrijden, alsook de kosten in verband 
met maatregelen ter beperking van de 
hinder voor de radio-omroepdiensten.

Or. fr

Amendement 341
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie beoordeelt in 
samenwerking met de lidstaten of de 
toewijzing van vergunningsvrij spectrum 
voor draadloze toegangssystemen, o.m. 
radio local area networks overeenkomstig 
beschikking 2005/513/EG kan worden
uitgebreid tot een aanzienlijk 
omvangrijker deel van de 5 GHZ-band dat 
is bepaald via de inventaris in artikel 8, 
zodat kan worden voldaan aan de eisen 
van binnenkomende normen in deze 
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sector.

Or. en

Amendement 342
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie beoordeelt, in 
samenwerking met de lidstaten, of de 
toewijzingen van vergunningsvrij gebruik 
van spectrum voor draadloze 
toegangssystemen, met inbegrip van radio 
local area networks, zoals bepaald in 
beschikking 2005/513/EG, in verband met 
de in artikel 8 bedoelde inventaris en 
afhankelijk van het gebruik van spectrum 
voor andere doelen, kunnen worden 
uitgebreid.

Or. en

Amendement 343
Giles Chichester

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
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Amendement 344
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten passen in 
samenwerking met de Commissie 
noodzakelijke technische en regelgevende 
maatregelen toe om ervoor te zorgen dat 
storende interferenties voor aanbieders 
van omroepdiensten en PMSE-gebruikers 
kunnen worden voorkomen.

Or. de

Amendement 345
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) 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 met omroepdiensten.

Or. en

Amendement 346
Jan Březina, Alajos Mészáros

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

priority, appropriate measures, pursuant to 
Article 9b(3) of the Directive 2002/21/EC, 
to ensure that Member States allow trading 
within the Union of spectrum usage rights 
in the harmonised bands 790–862 MHz 
(the "800 MHz band"), 880–915 MHz, 
925–960 MHz, 1710–1785 MHz, 1805–
1880 MHz, 1900–1980 MHz, 2010–2025 
MHz, 2110–2170 MHz, 2.5–2.69 GHz, and 
3.4–3.8 GHz and other additional part of 
the spectrum being freed up for mobile 
services, without prejudice to the existing 
and future deployment of other services 
that have equal access to this spectrum 
under the conditions specified in the 
Commission Decisions.

Or. en

Amendement 347
Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 348
Leonidas Donskis

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 349
Robert Goebbels

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. Teneinde te garanderen dat alle 
burgers toegang hebben tot geavanceerde 
digitale diensten waaronder breedband, 
met name op het platteland, in afgelegen 
en dunbevolkte gebieden, zullen de 
lidstaten en de Commissie ervoor zorgen 
dat voldoende spectrumbanden beschikbaar 
worden gesteld om satellietdiensten aan te 
bieden die internettoegang en de levering 
van audiovisuele inhoud mogelijk maken.
Rekening houdend met de vereiste 
verenigbaarheidsonderzoeken kan de 
technische harmonisatie van aanvullende 
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frequentiebreedten in overeenkomst 
worden geacht met Beschikking 
676/2002/EG.

Or. en

Amendement 350
Jan Březina, Alajos Mészáros

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. Teneinde te garanderen dat alle 
burgers toegang hebben tot geavanceerde 
digitale diensten waaronder breedband, 
met name op het platteland, in afgelegen 
en dunbevolkte gebieden, zullen de 
lidstaten en de Commissie ervoor zorgen 
dat voldoende spectrumbanden beschikbaar 
worden gesteld om satellietdiensten aan te 
bieden die internettoegang en de levering 
van audiovisuele inhoud mogelijk maken.
Rekening houdend met de vereiste 
verenigbaarheidsonderzoeken kan de 
technische harmonisatie van aanvullende 
frequentiebreedten in overeenkomst 
worden geacht met Beschikking 
676/2002/EG.

Or. en

Amendement 351
Leonidas Donskis

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 

6. Teneinde te garanderen dat alle 
burgers toegang hebben tot geavanceerde 
digitale diensten waaronder breedband, 
met name in afgelegen en dunbevolkte 
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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.

gebieden, kunnen de lidstaten en de 
Commissie bezien of er voldoende 
spectrumbanden beschikbaar worden 
gesteld om breedbandsatellietdiensten aan 
te bieden die internettoegang mogelijk 
maken.

Or. en

Amendement 352
Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Paul Rübig

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. Teneinde 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 
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 353
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 
hele grondgebied van de Unie bestrijken, 

6. Teneinde 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 
Commissie ervoor zorgen dat voldoende
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ook in de meest afgelegen gebieden in de 
EU met internettoegang tegen een met 
terrestrische aanbiedingen vergelijkbare 
prijs.

spectrumbanden beschikbaar worden 
gesteld om breedbandsatellietdiensten voor 
internettoegang tegen een met terrestrische 
aanbiedingen vergelijkbare prijs aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 354
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Amendement 355
Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

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 

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 .
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terrestrische aanbiedingen vergelijkbare 
prijs.

Or. en

Amendement 356
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 er voldoende 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.

Or. en

Amendement 357
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In samenwerking met de Commissie 
bezien de lidstaten of beschikbaarheid en 
gebruik van pico- en femtocellen kunnen 
worden gepopulariseerd.

Or. en
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Amendement 358
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In samenwerking met de lidstaten zal de 
Commissie studies uitvoeren en 
onderzoeken hoe machtigingsregelingen 
kunnen worden ontwikkeld die bijdragen 
tot de beoogde reductie van de 
koolstofuitstoot, door het energieverbruik 
bij het spectrumgebruik terug te dringen en 
door spectrum vrij te maken voor 
draadloze technologieën die kunnen 
bijdragen tot energiebesparing, zoals 
intelligente netwerken en slimme meters.

2. In samenwerking met de lidstaten zal de 
Commissie studies uitvoeren en 
onderzoeken hoe machtigingsregelingen 
kunnen worden ontwikkeld die bijdragen 
tot de beoogde reductie van de 
koolstofuitstoot, door het energieverbruik 
bij het spectrumgebruik terug te dringen en 
door spectrum vrij te maken voor 
draadloze technologieën die kunnen 
bijdragen tot energiebesparing en 
-doelmatigheid, zoals intelligente 
netwerken en slimme meters.

Or. en

Amendement 359
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie breidt deze in lid 2 
bedoelde onderzoeken in samenwerking 
met de lidstaten uit tot opvoering van de 
doelmatigheid van andere 
distributienetwerken zoals die voor de 
levering van water.

Or. en

Amendement 360
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie onderzoekt de vraag 
naar spectrum ten behoeve van CBHR 
(civiele bescherming en hulp bij rampen), 
de mogelijkheden voor het delen van 
spectrum met militair gebruik en het 
gebruik van commerciële netwerken ten 
behoeve van CBH) opdat onder 
geharmoniseerde voorwaarden voldoende 
vermogen beschikbaar wordt gesteld voor 
de ontwikkeling van veiligheidsdiensten en 
het vrije verkeer van daaraan gekoppelde 
apparatuur alsmede voor de ontwikkeling 
van innoverende interoperabele 
oplossingen voor openbare veiligheid en 
beveiliging, civiele bescherming en 
rampenbestrijding.

Or. en

Amendement 361
Petra Kammerevert

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 362
Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 363
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie ziet erop toe dat onder 
geharmoniseerde voorwaarden en in 
geharmoniseerde bandbreedten voldoende 
spectrum beschikbaar wordt gesteld voor 
de ontwikkeling van veiligheidsdiensten en 
het vrije verkeer van daaraan gekoppelde 
apparatuur alsmede voor de ontwikkeling 
van innoverende interoperabele 
oplossingen voor openbare veiligheid en 
beveiliging, civiele bescherming en 
rampenbestrijding.

Or. en
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Amendement 364
Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 365
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



AM\860614NL.doc 87/105 PE460.855v01-00

NL

Amendement 366
Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Hella Ranner

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 367
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

Amendement 368
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 - lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Maatregelen die van invloed zijn 
op radiofrequentiebanden die door een 
lidstaat uitsluitend en rechtstreeks 
gebruikt worden ten behoeve van 
openbare veiligheid en defensie.
Indien een bepaalde maatregel van 
invloed is op radiofrequentiebanden die 
door een lidstaat uitsluitend en 
rechtstreeks gebruikt worden ten behoeve 
van openbare veiligheid en defensie en 
indien het vrijmaken van deze 
frequentiebanden een buitensporige 
belasting zou betekenen, is het de lidstaat 
toegestaan deze banden te blijven 
gebruiken ten behoeve van openbare 
veiligheid en defensie totdat de systemen 
die in deze band bestaan op de datum van 
kennisgeving van de 
harmonisatiemaatregel, geleidelijk 
worden afgeschaft. De lidstaat in kwestie 
stelt de Commissie naar behoren op de 
hoogte van zijn besluit.

Or. en

Amendement 369
Jens Rohde, Fiona Hall, Philippe Lamberts

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 
noodzakelijke informatie inzake 
spectrumgebruik verstrekken, een 
inventaris van het huidige spectrumgebruik 
en. De verstrekte gegevens moeten 
nauwkeurig genoeg zijn om beoordeling 
van de doelmatigheid van het 
spectrumgebruik in het kader van de 
inventaris mogelijk te maken en om de 
potentiële toekomstige spectrumbehoeften 
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in de Unie te bepalen, met name tussen 
300 MHz en 3 GHz. Zo nodig verstrekken 
de lidstaten op vergunningspecifieke basis 
gegevens over commerciële gebruikers en 
gebruikers uit de overheidssector zonder 
afbreuk te doen aan het niet-verstrekken 
van commercieel gevoelige en 
vertrouwelijke gegevens.

Or. en

Amendement 370
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten verstrekken de Commissie
alle relevante informatie over 
spectrumbanden die in de toekomst 
eventueel opnieuw worden toegewezen 
omdat er bij voorbeeld ondoelmatig of 
geen gebruik van is gemaakt of door de 
technische ontwikkeling. De inventaris die 
dit oplevert helpt de Commissie bij de 
bepaling van spectrumbanden die 
eventueel geschikt zijn voor harmonisatie 
ter ondersteuning van het Uniebeleid dat in 
onderhavig besluit is bepaald. Hij moet 
eveneens de innovatie bevorderen en de 
mededinging op de interne markt
aanwakkeren ten voordele van gebruikers 
in de particuliere en de overheidssector, 
terwijl rekening wordt gehouden met de 
eventuele gunstige en ongunstige gevolgen 
voor bestaande gebruikers van deze 
banden.

Or. en
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Amendement 371
Jan Březina, Alajos Mészáros

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 bepaalt de toekomstige vraag naar 
spectrum in de Unie. In eerste instantie 
omvat deze inventaris frequenties tussen 
300 MHz en 3 GHz

Or. en

Amendement 372
Giles Chichester

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 gehele huidige gebruik 
van radiospectrum en van de mogelijke 
toekomstige behoeften aan spectrum in de 
Unie.

Or. en

Amendement 373
Catherine Trautmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1
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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, geografisch 
toegespitste spectrumgebruik en van de 
potentiële toekomstige spectrumbehoeften 
in de Unie, met name tussen 300 MHz en 3 
GHz.

Or. en

Amendement 374
Jens Rohde
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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 6 GHz.

Or. en

Amendement 375
Henri Weber

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 

1. De Commissie ontwikkelt, daarbij 
ondersteund door de lidstaten, die alle 
relevante informatie inzake 
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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.

spectrumgebruik verstrekken, een 
inventaris van het huidige spectrumgebruik 
en van de potentiële toekomstige 
spectrumbehoeften in de Unie, met name 
tussen 300 MHz en 6 GHz.

Or. fr

Amendement 376
Pilar del Castillo Vera

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 6 GHz.

Or. en

Amendement 377
Maria Da Graça Carvalho

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
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Amendement 378
Amalia Sartori, Lara Comi, Tiziano Motti

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

Amendement 379
Paul Rübig

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

Amendement 380
Patrizia Toia, Mario Pirillo, Niki Tzavela, Francesco De Angelis

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 1
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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

Amendement 381
Jean-Pierre Audy

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 382
Sabine Verheyen, Herbert Reul

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 383
Catherine Trautmann

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 kansen
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 komen.
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Or. en

Amendement 384
Patrizia Toia

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 kansen
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 komen.

Or. en

Amendement 385
Pilar del Castillo Vera

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 

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 kansen
voor spectrumdeling, gebaseerd op 
duidelijk omschreven en transparante 
beoordelingscriteria en –methodieken.. 
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van vragen van consumenten en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die vragen tegemoet te komen.

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. en

Amendement 386
Giles Chichester

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 kansen
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 komen.

Or. en

Amendement 387
Henri Weber

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 

2. Door de in lid 1 bedoelde inventaris 
wordt het mogelijk aan de hand van 
helder omschreven en doorzichtige 
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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.

normen en methoden 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 kansen
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. fr

Amendement 388
Gaston Franco

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. Door de in lid 1 bedoelde inventaris 
wordt het mogelijk aan de hand van 
helder omschreven en doorzichtige 
normen en methoden 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 kansen
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. fr
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Amendement 389
Jan Březina, Alajos Mészáros

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.
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
toekomstige spectrumbehoeften o.m. voor 
de lange termijn, op basis van de 
behoeften van consumenten en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die behoeften tegemoet te komen.

Or. en

Amendement 390
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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.
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
toekomstige spectrumbehoeften op basis 
van de behoeften van consumenten, 
gemeenschappen, ondernemingen en 
exploitanten en met de mogelijkheid aan 
die vragen tegemoet te komen.
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Or. en

Amendement 391
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde inventaris biedt een 
overzicht van de verschillende soorten 
spectrumgebruik door zowel particuliere 
als publieke gebruikers en helpt om te 
bepalen welke spectrumbanden kunnen 
worden toegewezen of herschikt met het 
oog op een efficiëntere benutting, 
innovatie en het aanzwengelen van de 
concurrentie op de interne markt, die
zowel particuliere als publieke gebruikers 
ten goede komt, rekening houdend met de 
potentiële positieve en negatieve impact 
voor bestaande gebruikers van die 
banden.

Schrappen

Or. en

Amendement 392
Jan Březina, Alajos Mészáros

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde inventaris biedt een 
overzicht van de verschillende soorten 
spectrumgebruik door zowel particuliere 
als publieke gebruikers en helpt om te 
bepalen welke spectrumbanden kunnen 
worden toegewezen of herschikt met het 
oog op een efficiëntere benutting, innovatie 
en het aanzwengelen van de concurrentie 
op de interne markt, die zowel particuliere 
als publieke gebruikers ten goede komt, 
rekening houdend met de potentiële 

3. De in lid 1 bedoelde inventaris biedt een 
overzicht van de verschillende soorten 
spectrumgebruik door publieke gebruikers 
en helpt om te bepalen welke 
spectrumbanden kunnen worden 
toegewezen of herschikt met het oog op 
een efficiëntere benutting, innovatie en het 
aanzwengelen van de concurrentie op de 
interne markt, die zowel particuliere als 
publieke gebruikers ten goede komt, 
rekening houdend met de potentiële 
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positieve en negatieve impact voor 
bestaande gebruikers van die banden.

positieve en negatieve impact voor 
bestaande gebruikers van die banden, o.m. 
gevolgen buiten de grenzen van de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 393
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 landen dat een direct of 
indirect gevolg kan hebben voor het 
spectrumgebruik in de Europese Unie. 

Or. en

Amendement 394
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie onderzoekt de 
mogelijkheden van vermaasd-
netwerktechnieken voor de bevordering 
van doelmatig spectrumgebruik via 
proeftoepassingen.

Or. en
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Amendement 395
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De Commissie onderzoekt de 
mogelijkheden van draadloze vermaasd-
netwerktechnieken (DVN)via 
proeftoepassingen.

Or. en

Amendement 396
Giles Chichester

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

Amendement 397
Gaston Franco

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 

Schrappen
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overeenkomstig het EU-recht inzake 
onder meer de beginselen inzake de 
interne en externe bevoegdheden van de 
Unie.

Or. fr

Amendement 398
Jens Rohde, Fiona Hall

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.

1. De Unie neemt deel aan internationale 
onderhandelingen over 
spectrumaangelegenheden om haar 
belangen te verdedigen en erop toe te zien 
dat de Unie een gezamenlijk standpunt 
heeft, en handelt daarbij overeenkomstig 
het EU-recht inzake onder meer de 
beginselen inzake de interne en externe 
bevoegdheden van de Unie.

Or. en

Amendement 399
Ioan Enciu

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 400
Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Om problemen in verband met 
spectrumcoördinatie op te lossen 
waardoor het de lidstaten anders 
onmogelijk zou worden gemaakt te 
voldoen aan hun verplichtingen uit 
hoofde van de Unie-wetgeving inzake 
spectrumbeleid en – beheer, verleent de 
Unie de lidstaten politieke en technische 
ondersteuning bij bilaterale 
onderhandelingen met buurlanden buiten 
de Unie, waaronder kandidaat-lidstaten en 
toetredingslanden. De Unie zal tevens 
inspanningen van derde landen 
ondersteunen om een spectrumbeheer in te 
voeren dat verenigbaar is met dat van de 
Unie teneinde de 
spectrumbeleidsdoelstellingen van de Unie 
te vrijwaren.

Or. en

Amendement 401
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek verleent de Unie de lidstaten 
politieke en technische ondersteuning bij 
bilaterale onderhandelingen met 
buurlanden buiten de Unie, waaronder 
kandidaat-lidstaten en toetredingslanden, 
over de oplossing van
spectrumcoördinatieproblemen die de 
lidstaten beletten de krachtens het EU-recht 
op hen rustende verplichtingen inzake 

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

EU-recht op hen rustende verplichtingen 
inzake spectrumbeleid en -beheer na te 
komen. De Unie zal tevens inspanningen 
van derde landen ondersteunen om een 
spectrumbeheer in te voeren dat 
verenigbaar is met dat van de Unie 
teneinde de spectrumbeleidsdoelstellingen 
van de Unie te vrijwaren.

Or. ro

Amendement 402
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en


