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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

*** I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van het eerste programma voor het radiospectrumbeleid
(COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0471),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0270/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20111,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 20112,

– gelet op artikel 55 van het Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie cultuur en 
onderwijs (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Gezien het enorme potentieel van (4) Gezien het enorme potentieel van 

                                               
1 PB C ... Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
2 PB C ... Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
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draadloze diensten voor het bevorderen van 
een op informatie gebaseerde economie, 
het ontwikkelen en ondersteunen van 
sectoren die een beroep doen op 
informatie- en communicatietechnologie en 
het wegwerken van de digitale kloof dient 
het eerste programma in het bijzonder bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het is tevens 
een belangrijke component in het kader 
van de Digitale Agenda voor Europa, die 
als doel heeft te voorzien in snel 
breedbandinternet voor de toekomstige op 
netwerken gebaseerde kenniseconomie en 
de ambitieuze doelstelling bevat om alle 
Europeanen tegen 2020 toegang te bieden 
tot breedbandinternet met snelheden van 
minstens 30 Mbps en de duurzame 
economische en sociale voordelen van een 
digitale interne markt te creëren. Het 
programma moet ook andere sectorale 
prioriteiten van de Unie, zoals een 
duurzaam milieu en economische en 
sociale integratie voor alle EU-burgers, 
ondersteunen. Gelet op het belang van 
draadloze toepassingen voor innovatie 
levert dit programma ook een belangrijke 
bijdrage tot het EU-beleid inzake 
innovatie.

draadloze diensten voor het bevorderen van 
een op informatie gebaseerde economie, 
het ontwikkelen en ondersteunen van 
sectoren die een beroep doen op 
informatie- en communicatietechnologie en 
het wegwerken van de digitale kloof dient 
het eerste programma in het bijzonder bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het is tevens 
een belangrijke component in het kader 
van de Digitale Agenda voor Europa, die 
als doel heeft te voorzien in snel 
breedbandinternet voor de toekomstige op 
netwerken gebaseerde kenniseconomie en 
de ambitieuze doelstelling bevat om 
universele toegang te bieden tot 
breedbandinternet. Het is belangrijk de 
hoogst mogelijke snelheid en capaciteit 
voor breedband te bieden, en er daarbij 
voor te zorgen dat iedereen tegen 2020 
gegarandeerd een verbinding heeft met 
een minimale snelheid van 30 Mbps en 
dat de helft van de Europese huishoudens 
een breedbandverbinding van ten minste 
100 Mbps, teneinde economische groei en 
mondiaal concurrentievermogen te 
bevorderen, en de duurzame economische 
en sociale voordelen van een digitale 
interne markt te creëren. Het programma 
moet ook andere sectorale prioriteiten van 
de Unie, zoals een duurzaam milieu en 
economische en sociale integratie voor alle 
EU-burgers, ondersteunen. Gelet op het 
belang van draadloze toepassingen voor 
innovatie levert dit programma ook een 
belangrijke bijdrage tot het EU-beleid 
inzake innovatie.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het eerste programma dient de 
basis te vormen voor een ontwikkeling 
waarbinnen de Unie het voortouw kan 
nemen op het gebied van 
breedbandsnelheden, mobiliteit, dekking 
en capaciteit. Een dergelijk leiderschap is 
essentieel voor het bewerkstellingen van 
een concurrerende digitale interne markt, 
die als speerpunt dient voor de 
openstelling van de interne markt voor 
alle Europese burgers.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Om een optimaal en productief gebruik 
van het spectrum te verzekeren zijn soms 
innoverende machtigingsoplossingen nodig 
zoals het collectief gebruik van spectrum, 
algemene machtigingen, veilingen of het 
delen van infrastructuur. De toepassing van 
dergelijke beginselen in de Unie kan 
worden gefaciliteerd door beste praktijken 
in kaart te brengen, informatie-
uitwisseling aan te moedigen en door 
bepaalde gemeenschappelijke of 
convergerende voorwaarden voor 
spectrumgebruik vast te stellen. Algemene 
machtigingen, het meest toepasselijke en
goedkoopste vergunningensysteem, bieden 
grote voordelen wanneer er geen gevaar 
bestaat dat interferentie de ontwikkeling 
van andere diensten in het gedrang brengt.
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

hamsteren en het efficiënt gebruik van 
spectrum, zoals de in artikel 9, lid 7, van de 
kaderrichtlijn bedoelde voorwaarden, het 
toegewezen spectrum per exploitant te 
beperken en te grote concentraties te 
vermijden. Lidstaten kunnen eveneens 
stappen ondernemen om een meer 
evenredige toewijzing van spectrum onder 
marktdeelnemers te bewerkstelligen door 
in bepaalde frequentiebanden of groepen 
van banden met vergelijkbare kenmerken 
spectrum voor nieuwkomers te reserveren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Een optimaal en efficiënt 
spectrumgebruik vergt permanente 
monitoring van de ontwikkelingen en 
actuele, transparante informatie over het 
spectrumgebruik in de hele Unie. Op grond 
van Beschikking nr. 2007/344/EG van de 
Commissie inzake de geharmoniseerde 
beschikbaarheid van informatie over 
spectrumgebruik in de Gemeenschap zijn 
de lidstaten verplicht informatie over de 
gebruiksrechten te publiceren, maar de 
Unie heeft behoefte aan een gedetailleerde 
inventaris van het bestaande 
spectrumgebruik en aan een degelijke 
evaluatie- en beoordelingsmethode om de 
efficiency van het spectrum- en 
radioapparatuurgebruik te verbeteren, met 
name tussen 300 MHz en 6 GHz, maar ook 
van 6 GHz tot 70 GHz, aangezien deze 
frequenties als gevolg van de snelle 
technologische ontwikkelingen steeds 
belangrijker zullen worden. Deze 
inventaris zal enerzijds inzicht verschaffen 
in inefficiënte technologieën en 



PE454.746v01-00 10/39 PR\852716NL.doc

NL

om de toekomstige behoeften van 
bedrijven en consumenten in kaart te 
brengen.

spectrumgebruik in zowel de commerciële 
als publieke sector en in onbenut 
toegewezen spectrum en gemiste kansen 
om spectrum te delen en anderzijds helpen 
om de toekomstige behoeften van 
bedrijven en consumenten in kaart te 
brengen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Overeenkomstig de doelstellingen van 
de ambitieuze "Digitale agenda voor 
Europa" van de Commissie, kan draadloze 
breedband een sterke bijdrage leveren tot 
economisch herstel en groei indien er 
voldoende spectrum beschikbaar is, de 
gebruiksrechten snel worden toegewezen 
en handel wordt toegestaan om in te spelen 
op marktontwikkelingen. In het kader van 
de Digitale Agenda wordt ernaar gestreefd 
alle EU-burgers tegen 2020 toegang te 
verlenen tot breedband met een snelheid 
van minstens 30 Mbps. Reeds toegewezen
spectrum moet derhalve tegen 2012 
worden opengesteld voor terrestrische 
communicatie om iedereen een vlotte 
toegang tot draadloze breedband te 
waarborgen, met name binnen de in de 
Beschikkingen 2008/477/EG, 2008/411/EG 
en 2009/766/EG van de Commissie 
aangewezen spectrumbanden. 
Breedbandtoegang via satelliet kan een 
snelle en betaalbare oplossing zijn om de 
terrestrische breedbanddiensten aan te 
vullen en de dekking in afgelegen regio's 
van de Unie te waarborgen.

(12) Overeenkomstig de doelstellingen van 
de ambitieuze "Digitale agenda voor 
Europa" van de Commissie, leveren
draadloze breedbanddiensten een sterke 
bijdrage tot economisch herstel en groei 
indien er voldoende spectrum beschikbaar 
is, de gebruiksrechten snel worden 
toegewezen en handel wordt toegestaan om 
in te spelen op marktontwikkelingen. In het 
kader van de Digitale Agenda wordt ernaar 
gestreefd alle EU-burgers tegen 2020 
toegang te verlenen tot breedband met een 
snelheid van minstens 30 Mbps. Reeds 
geharmoniseerd spectrum moet derhalve 
tegen 2012 worden opengesteld voor 
terrestrische communicatie om iedereen 
een vlotte toegang tot draadloze breedband 
te waarborgen, met name binnen de in de 
Beschikkingen 2008/477/EG, 2008/411/EG 
en 2009/766/EG van de Commissie 
aangewezen spectrumbanden. 
Breedbandtoegang via satelliet kan een 
snelle en betaalbare oplossing zijn om de 
terrestrische breedbanddiensten aan te 
vullen en de dekking in afgelegen regio's 
van de Unie te waarborgen.

Or. en
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Een Europese markt met bijna 
500 miljoen burgers die de beschikking 
hebben over een snelle 
breedbandverbinding zal als speerpunt 
dienen bij de ontwikkeling van een 
interne markt, waardoor een wereldwijd 
unieke kritische massa gebruikers 
ontstaat, alle regio’s nieuwe kansen 
krijgen, elke gebruiker meerwaarde wordt 
geboden en de Unie de mogelijkheid krijgt 
de meest vooraanstaande kenniseconomie 
ter wereld te worden. Een snelle 
toepassing van breedband is cruciaal voor 
de groei van de Europese productiviteit en 
de opkomst van nieuwe en kleine 
ondernemingen die een leidende rol 
kunnen spelen in verschillende sectoren, 
zoals de gezondheidszorg, de productie en 
de dienstensector.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het mobiele dataverkeer neemt 
razendsnel toe en op dit moment 
verdubbelt het ieder jaar. In dit tempo, dat 
de komende jaren naar alle 
waarschijnlijkheid zal aanhouden, zal het 
mobiele dataverkeer tussen 2009 en 2014 
met een factor 40 zijn toegenomen. Deze 
toename wordt in grote mate veroorzaakt 
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door video, dat in 2014 66% van al het 
mobiele dataverkeer zal 
vertegenwoordigen. Teneinde deze 
exponentiële groei in goede banen te 
kunnen leiden, dienen regelgevers en 
marktdeelnemers een aantal maatregelen 
te nemen, waaronder een verdere 
toewijzing van geharmoniseerd spectrum, 
efficiënter gebruik van spectrum en het 
verzenden van verkeer naar draadloze 
netwerken via apparatuur voor tweeërlei 
gebruik.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Volgens berekeningen van de 
Internationale Telecommunicatie-Unie 
(ITU) liggen de toekomstige bandbreedtes 
van het spectrum voor de ontwikkeling 
van het International Mobile 
Telecommunications-2000 (IMT-2000) en 
het IMT-advanced system (d.w.z. 3G en 
4G mobiele communicatie) voor de 
commerciële mobiele industrie in 2020 in 
iedere ITU-regio, waaronder Europa, 
tussen 1280 en1720 MHz. Indien er geen 
extra spectrum wordt vrijgegeven, bij 
voorkeur geharmoniseerd en op mondiaal 
niveau, zullen nieuwe diensten en 
economische groei worden belemmerd als 
gevolg van de beperkte capaciteit van 
mobiele netwerken. 

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De 800 MHz-band is uitermate 
geschikt voor de dekking van grote 
gebieden met draadloze 
breedbanddiensten. Voortbouwend op de 
harmonisering van de technische 
voorwaarden op grond van Besluit nr. 
2010/267/EU en op de aanbeveling van de 
Commissie van 28 oktober 2009 om de 
analoge uitzendingen tegen 1 januari 2012 
stop te zetten en gelet op de snelle 
nationale regelgevende ontwikkelingen, 
moet deze band in principe tegen 2013 
beschikbaar worden gesteld voor 
elektronische communicatie in de Unie. 
Gelet op de geschiktheid van de 800 MHz-
band voor de dekking van grote gebieden, 
kunnen aan de rechten 
dekkingsverplichtingen worden gekoppeld
op basis van de beginselen van 
technologie- en dienstenneutraliteit. Er 
moet extra spectrum voor draadloze 
breedbanddiensten in de 1.5 MHz-band 
(1452-1492 MHz) en de 2.3 GHz-band 
(2300-2400 MHz) worden vrijgemaakt om 
aan de toenemende vraag naar mobiel 
verkeer te kunnen voldoen. Verdere 
toewijzingen van spectrum voor mobiele 
diensten, zoals de 700 MHz-band (694-
790 MHz), dienen te worden geëvalueerd 
afhankelijk van de toekomstige 
capaciteitsvereisten voor draadloze 
breedbanddiensten en terrestrische tv.

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Net als in het geval van de GSM-
standaard, die in heel de wereld met 
succes is toegepast dankzij een snelle en 
doortastende pan-Europese harmonisatie, 
dient de Unie zich te richten op het 
vaststellen van de wereldagenda voor 
toekomstige nieuwe toewijzingen van 
spectrum, in het bijzonder voor het meest 
efficiënte deel van het spectrum. Het 
maken van afspraken zal tijdens de 
Wereldradiocommunicatieconferentie 
2016 centraal staan teneinde een 
mondiale harmonisatie en coördinatie met 
de omringende derde landen te kunnen 
garanderen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Een verruiming van de 
mogelijkheden voor mobiele breedband is 
van cruciaal belang om de culturele 
sector nieuwe distributieplatforms te 
verstrekken, waarmee de weg wordt 
vrijgemaakt voor een succesvolle 
toekomstige ontwikkeling van deze sector. 
Het is essentieel dat terrestrische tv-
diensten en andere actoren de 
mogelijkheid hebben bestaande diensten 
te behouden wanneer een extra deel van 
het spectrum beschikbaar wordt gesteld 
voor draadloze diensten. Migratiekosten 
die voortvloeien uit het vrijmaken van 
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extra spectrum, kunnen worden gedekt 
door middel van omroepbijdragen, zodat 
exploitanten dezelfde mogelijkheden als 
nu hebben in andere delen van het 
spectrum.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Het aantal draadloze 
toegangssystemen, waaronder lokale 
radiotoegangsnetwerken, wordt te groot 
voor de huidige vergunningsvrije 
toewijzingen op 2.4GHz en 5GHz. 
Teneinde te kunnen voldoen aan de 
nieuwste generatie draadloze 
technologieën, zijn er bijvoorbeeld 
bredere banden nodig waarin snelheden 
van meer dan 1Gbps mogelijk zijn.  

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Aangezien een gezamenlijke aanpak 
en schaalvoordelen cruciaal zijn voor de 
ontwikkeling van breedbandcommunicatie 
in de hele Unie en het voorkomen van 
concurrentieverstoring en 
marktfragmentatie tussen de lidstaten, 
kunnen in onderling overleg tussen de 
lidstaten en de Commissie bepaalde 
machtigings- en procedurevoorwaarden 

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

worden vastgesteld. Die voorwaarden 
kunnen onder meer betrekking hebben op 
de verplichte dekking, de omvang van 
spectrumblokken, de termijn voor de 
toekenning van rechten, de toegang voor 
mobiele exploitanten met virtueel netwerk 
(MVNO's) en de looptijd van 
gebruiksrechten. Gelet op het belang van 
de spectrumhandel voor een efficiënter 
gebruik van het spectrum, het faciliteren 
van de opkomst van pan-Europese 
exploitanten en de ontwikkeling van de 
interne markt voor draadloze uitrusting en 
diensten, moeten die voorwaarden van 
toepassing zijn op voor draadloze 
communicatie toegewezen banden 
waarvoor de rechten kunnen worden 
overgedragen of geleased.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Ook voor andere sectoren zoals 
vervoer (voor veiligheids-, informatie- en 
beheerssystemen), O&O, civiele 
bescherming en rampenbestrijding, e-
gezondheid en e-inclusie, kan extra 
spectrum nodig zijn. Sterkere synergieën 
tussen het spectrumbeleid en O&O-
activiteiten en studies over de 
radiocompatibiliteit tussen verschillende 
spectrumgebruikers zullen bijdragen tot 
innovatie. Het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek van de 
Commissie zal ondersteuning bieden bij de 
ontwikkeling van de technische aspecten 
van de spectrumregulering, met name door 
testfaciliteiten aan te bieden om de voor de 
EU-regelgeving relevante 
interferentiemodellen te toetsen. De 

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

resultaten van onderzoek in het kader van 
het zevende kaderprogramma vergen 
bovendien een onderzoek van de 
spectrumbehoeften van projecten met een 
groot economisch of 
investeringspotentieel, in het bijzonder 
voor het mkb, bv. cognitieve radio of e-
gezondheid. Voorts moet een passende 
bescherming tegen schadelijke 
interferenties worden gewaarborgd ter 
ondersteuning van O&O en 
wetenschappelijke activiteiten.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Bij bilaterale onderhandelingen met 
buurlanden buiten de Unie, onder meer 
met toetredingslanden en kandidaat-
lidstaten, kunnen de lidstaten met het oog 
op de naleving van hun EU-verplichtingen 
inzake frequentiecoördinatie tevens 
behoefte hebben aan ondersteuning op 
dat gebied. Op die manier worden zij 
geholpen om schadelijke interferenties te 
vermijden en de spectrumefficiëntie en de 
convergentie van het spectrumgebruik tot 
buiten de EU-grenzen te verbeteren. Er 
moet dringend worden ingegrepen in de 
800 MHz en de 3,4-3,8 GHz-banden met 
het oog op de overgang naar cellulaire 
breedband en de voor de modernisering 
van de luchtverkeersleiding noodzakelijke 
harmonisering van het spectrum.

(22) De lidstaten worden aangemoedigd 
om hun bilaterale onderhandelingen met 
omringende derde landen, onder meer met 
kandidaat-lidstaten en mogelijke 
kandidaat-lidstaten, met het oog op de 
naleving van hun EU-verplichtingen inzake 
frequentiecoördinatie voort te zetten en te 
proberen overeenkomsten te sluiten, welke 
een positief precedent kunnen scheppen 
voor andere lidstaten. De Unie geeft de 
lidstaten technische en politieke 
ondersteuning bij hun bilaterale en 
multilaterale onderhandelingen met derde 
landen, met name buurlanden, onder 
meer kandidaat-lidstaten en mogelijke 
kandidaat-lidstaten. Op die manier worden 
zij geholpen om schadelijke interferenties 
te vermijden en de spectrumefficiëntie en 
de convergentie van het spectrumgebruik 
tot buiten de EU-grenzen te verbeteren. Er 
moet dringend worden ingegrepen in de 
800 MHz en de 3,4-3,8 GHz-banden met 
het oog op de overgang naar cellulaire 
breedband en de voor de modernisering 
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van de luchtverkeersleiding noodzakelijke 
harmonisering van het spectrum.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen 

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) waarborging van de ontwikkeling van 
de interne markt en digitale diensten door 
te zorgen voor reële concurrentie, een 
gelijk speelveld en het bevorderen van de 
opkomst van pan-Europese exploitanten.
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Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) volledig rekening houden met de 
relevante EU-wetgeving inzake de 
effecten van elektromagnetische 
veldemissies op de menselijke gezondheid 
bij het vaststellen van de technische 
voorwaarden voor het spectrumgebruik;

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) bevordering van de harmonisatie 
van het gebruik van radiofrequenties in 
de hele Unie, in overeenstemming met de 
waarborging van een effectief en efficiënt 
gebruik.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt - a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) een efficiënt beheer en gebruik van 
spectrum aanmoedigen teneinde te 
kunnen voldoen aan de stijgende vraag 
naar frequenties;

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de toewijzing van voldoende en
geschikt spectrum voor draadloze diensten 
garanderen, 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 26
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt 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 dat de Unie de hoogst mogelijke 
breedbandsnelheid en -capaciteit heeft;

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de Unie in staat stellen het 
voortouw te nemen op het gebied van 
draadloze breedbanddiensten voor 
elektronische communicatie door het 
vrijmaken van voldoende extra spectrum 
in de meest kostenefficiënte banden opdat 
deze diensten wijdverbreid beschikbaar 
zijn;

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) mogelijkheden voor zowel de 
commerciële sector als overheidsdiensten 
veiligstellen door verhoging van de 
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capaciteit van mobiele breedband;

Or. en

Het amendement behoeft geen nadere toelichting.

Amendement 29

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt 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, 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 30

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt 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 in te grijpen wanneer 
dergelijke concentraties ontstaan, of door 
frequenties zodanig toe te wijzen dat 



PE454.746v01-00 24/39 PR\852716NL.doc

NL

verstoringen van de interne markt worden 
gecorrigeerd;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de versnippering van de interne markt 
terugdringen 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;

(e) de versnippering van de interne markt 
terugdringen en het potentieel ervan 
volledig benutten door de technische 
voorwaarden voor het gebruik en de 
beschikbaarheid van spectrum beter te 
harmoniseren en te coördineren, teneinde 
economische groei en structuur- en 
schaalvoordelen op EU-niveau te 
bevorderen; 

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten nemen tegen 1 januari 2013 
passende machtigings- en 
toewijzingsmaatregelen 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 
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 
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mogelijke capaciteit en 
breedbandsnelheden evenals reële 
mededinging kunnen worden bereikt.

Or. en

Amendement 33

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 de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën, 
zoals cognitieve radio, mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 34

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, 
zal de Commissie in overleg met de 
lidstaten beste praktijken in kaart 
brengen, informatie-uitwisseling voor 
dergelijke banden bevorderen en
richtsnoeren ontwikkelen betreffende de 
machtigingsvoorwaarden en -procedures 
voor dergelijke banden, bijvoorbeeld 
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inzake het delen van infrastructuur en 
dekkingsvoorwaarden, op basis van het 
beginsel van technologie- en 
dienstenneutraliteit;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om een reëel gebruik van 
spectrumrechten te waarborgen en te 
vermijden dat spectrum wordt gehamsterd, 
nemen lidstaten desgevallend passende 
maatregelen, waaronder boetes of de 
intrekking van rechten.

6. Om een reëel gebruik van 
spectrumrechten te waarborgen en te 
vermijden dat spectrum wordt gehamsterd, 
nemen lidstaten desgevallend passende 
maatregelen, waaronder boetes,
stimuleringspremies en de intrekking van 
rechten.

Or. en

Amendement 36

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

Or. en
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Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de lidstaten kunnen stappen 
ondernemen om een meer evenredige 
toewijzing van spectrum onder 
marktdeelnemers te bewerkstellingen door 
in bepaalde frequentiebanden of groepen 
van banden met vergelijkbare kenmerken 
spectrum voor nieuwkomers te 
reserveren;

Or. en

Amendement 38

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 door ten 
behoeve van de EU-burgers en 
consumenten rekening te houden met 
concurrentievijandige gevolgen.

Or. en

Amendement 39

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 

1. Onverminderd de beginselen inzake 
technologie- en dienstenneutraliteit dienen 
de lidstaten in samenwerking met de 
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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.

Commissie de nodige maatregelen te 
nemen om te verzekeren dat in de Unie 
voldoende geharmoniseerd spectrum 
wordt toegewezen 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 40

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 
door 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 41

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. 
Uitsluitend op grond van naar behoren 
onderbouwde 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 aan de stijgende 
vraag naar draadloze breedband te 
kunnen voldoen.

Or. en

Amendement 42

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 
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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 43

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 Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, 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, 
bijvoorbeeld via dekkingsverplichtingen op 
basis van de beginselen van technologie-
en dienstenneutraliteit; 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).

Or. en
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Amendement 44

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, uitgebreid 
kan worden tot de gehele 5 GHz-band.
De Commissie wordt verzocht tijdens de 
verschillende relevante internationale 
fora, met name de 
Wereldradiocommunicatieconferenties 
van de ITU, de aangenomen 
harmonisatieagenda na te streven.

Or. en

Amendement 45

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 dat de 
overige extra delen van het spectrum 
worden vrijgemaakt voor mobiele 
diensten.
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Or. en

Amendement 46

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 aan te bieden. 

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Artikel - 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -7
Spectrumbehoeften voor beleid inzake 
overige elektronische communicatie
Teneinde de toekomstige ontwikkeling 
van innovatieve audiovisuele media en 
andere diensten voor de Europese burgers 
te steunen, rekening houdend met de 
economische en sociale voordelen van een 
digitale interne markt, zorgen de lidstaten 
er in samenwerking met de Commissie 
voor dat er voldoende spectrum 
beschikbaar wordt gesteld voor het 
aanbod van dergelijke diensten via 
satelliet- en terrestrische verbindingen.
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Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Spectrumbehoeften voor specifieke EU-
beleidsterreinen

Spectrumbehoeften voor andere specifieke 
EU-beleidsterreinen

Or. en

Amendement 49

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 
bevat een dergelijke inventaris frequenties 
tussen 300 MHz en 6 GHz, gevolgd door 
frequenties van 6 GHz tot 70 GHz.

Or. en

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De inventaris bevat tevens een 
verslag over de maatregelen die de 
lidstaten hebben genomen voor de 
uitvoering van de besluiten op EU-niveau 
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inzake de harmonisatie en het gebruik 
van specifieke frequentiebanden.

Or. en

Amendement 51

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. De Unie staat lidstaten bij met politieke 
en technische ondersteuning bij bilaterale 
en multilaterale onderhandelingen met 
derde landen, met name 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

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen 31 december 2015 maakt de 
Commissie een evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van dit 
beleidsprogramma voor het radiospectrum 
en brengt zij verslag uit bij het Europees 
Parlement en de Raad over de 
overeenkomstig dit besluit uitgevoerde 

Tegen 31 december 2015 maakt de 
Commissie een evaluatie van de 
tenuitvoerlegging van dit 
beleidsprogramma voor het radiospectrum.
De Commissie brengt jaarlijks verslag uit 
bij het Europees Parlement en de Raad 
over de overeenkomstig dit besluit 
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activiteiten en maatregelen. uitgevoerde activiteiten en maatregelen.

Or. en
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TOELICHTING

De Europese Unie is de grootste economie ter wereld. De Verenigde Staten noch China zijn 
groter, in tegenstelling tot hetgeen meestal wordt gezegd in de discussie over wie er binnen de 
wereldeconomie de nummer een is of zal worden. Het verschil is dat de VS en China grotere 
markten hebben, waardoor zij betere voorwaarden hebben voor concurrentie, 
concurrentievermogen, nieuwe diensten, producten en innovaties. De behoefte aan een interne 
markt is cruciaal voor Europa om de wereldeconomie te kunnen leiden, waarbij de focus ligt 
op de dienstensector en de kenniseconomie. Het is paradoxaal dat hoe meer de Europese 
economie zich tot een kenniseconomie ontwikkelt, hoe minder de interne markt 
mogelijkheden biedt voor Europese organisaties. 

De Digitale Agenda en de digitale economie kunnen als speerpunten dienen voor de 
daadwerkelijke realisatie van een interne markt voor alle delen van onze economie. Hiervoor 
moet leiderschap worden getoond op het gebied van breedband en internetgebruik. Het is 
cruciaal dat de Europese telecomindustrie niet alleen haar leidende positie terugwint, maar 
ook dat zij aan het hoofd staat van de ontwikkeling van informatietechnologieën en de 
opkomst van nieuwe diensten en toepassingen. Het is eveneens cruciaal, en misschien nog wel 
belangrijker, een impuls te geven ten behoeve van een hogere productiviteit, cohesie, 
concurrentievermogen en toegang tot een interne markt voor de gehele Europese industrie. 

De rapporteur is sterk van mening dat Europa het voortouw moet nemen binnen dit 
veranderingsproces door de beste kansen te creëren voor een concurrerende Europese 
kenniseconomie die wordt gekenmerkt door vitaliteit, verandering en innovaties. Hiervoor is 
toegang tot de grootst mogelijke capaciteit en de hoogste snelheid voor internet- en 
breedbandapplicaties noodzakelijk. 

Europa loopt op dit moment achter op andere wereldspelers, terwijl de VS en China grote 
delen van het spectrum vrijmaken voor de snelle ontwikkeling van nieuwe diensten en snelle 
verbindingen voor mobiel internet waardoor hun burgers over grote capaciteiten kunnen 
beschikken. 

We moeten ervoor zorgen dat Europa de beste wordt en dat we doen wat het beste is voor 
Europa:
 ons openstellen voor nieuwe diensten en toegenomen mobiele verkeer, het creëren van een 
basis voor nieuwe mogelijkheden met betrekking tot cultuur en content, exploitanten en 
openbare diensten in het kader van breedband, waarbij tegelijkertijd dezelfde mogelijkheden 
die op dit moment voor omroep bestaan veiliggesteld moeten worden. 

De Digitale Agenda heeft als doelstelling: ervoor zorgen dat alle burgers in Europa tegen 
2013 toegang hebben tot breedbandinternet en dat er tegen 2020 snelle toegang tot 30 
megabits per seconde of hoger beschikbaar is (tot 100 Mbps voor de helft van de Europese 
huishoudens).Deze doelstellingen moeten worden gezien als een minimum vereiste. 
Bovendien moeten de ambities en doelstellingen van het spectrumbeleid ertoe bijdragen dat 
Europa de grootste capaciteit en de snelste breedbandverbindingen ter wereld heeft. Wij 
hebben als doel ervoor te zorgen dat Europa aan het hoofd staat van de ontwikkelingen op dit 
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gebied, zodat Europa leider wordt binnen de telecomsector alsmede binnen de ontwikkeling 
van nieuwe diensten, en dat de verhoogde productiviteit van geavanceerde breedbanddiensten 
wordt benut. 

Zuid-Korea heeft ter vergelijking een nationaal plan opgesteld waarin is vastgesteld dat tegen 
2012 verbindingen van 1.000 Mbps (een gigabit) de standaard worden. Zuid-Korea loopt nu al 
voorop met een gemiddelde verbinding van 12 Mbps (in Europa is nauwelijks 18% van de 
verbindingen boven 10 Mbps). Om de nummer één te worden moet de EU in staat zijn om 
met alle regio's in de wereld te concurreren.

Draadloze breedband is essentieel om alle burgers toegang tot nieuwe en innovatieve diensten 
te kunnen garanderen. Europa mag niet achterblijven. Het is duidelijk dat deze doelstelling 
niet kan worden bereikt door het gebruik van glasvezel, aangezien voor de aanleg daarvan 
grote investeringen nodig zijn, maar wel door de inzet van een mix van draadloze 
technologieën die beschikbaar zijn voor het uitbreiden van de dekking van breedband 
(terrestrische radio, kabel, glasvezel of satellietsystemen), zodat er op het gehele grondgebied 
van de Gemeenschap, waaronder plattelands- en perifere gebieden, dekking is. Hierdoor kan 
de markt kiezen uit de meest efficiënte technologie vanuit kostenoogpunt voor zowel 
exploitanten als burgers. 

Het is niet mogelijk om een 100% dekking te bereiken zonder draadloze breedbandplatforms. 
Wij moeten ons aanpassen aan de technologische ontwikkelingen en het veranderende 
kijkgedrag en ervoor zorgen dat tv via alle mogelijke platforms toegankelijk is, waaronder 
mobiele platforms.

De consumentenvraag naar bandbreedte groeit razendsnel. De aanleg van glasvezel (vaste 
kabels) is kostbaar en ontoereikend om aan de vraag naar bandbreedte te kunnen voldoen. 
Verschillende bronnen stellen dat het dataverkeer tot 2013 ieder jaar zal verdubbelen, oftewel 
dat het tussen 2008 en 2013 zal zijn verzesvoudigd. Het aantal 3G-abonnees in de 27 lidstaten 
van de EU is in 2009 toegenomen tot 166 miljoen, wat het aantal vaste 
breedbandverbindingen binnen de EU overstijgt. Het bedrijf O2, gevestigd in het Verenigd 
Koninkrijk, heeft gemeld dat haar mobiele dataverkeer in Europa in 2009 elk kwartaal is 
verdubbeld; Telecom Italia heeft laten weten dat haar mobiele verkeer van half 2008 tot half 
2009 met 216 procent is toegenomen. AT&T meldde dat haar mobiele verkeer in de afgelopen 
3 jaar met 5000 procent is gestegen. De president-directeur van Ericsson verwacht dat er 
tegen 2020 50 miljard toestellen zullen zijn aangesloten. Volgens Cisco’s visual networking 
index zal het mobiele dataverkeer wereldwijd tot 2014 ieder jaar verdubbelen, en daarmee 
tussen 2009 en 2014 39 keer zijn toegenomen.

Daarom moet Europa meer spectrum vrijmaken voor draadloze breedband. Dat moet en kan 
gedaan worden met respect voor de huidige omroep, waarbij exploitanten gegarandeerd 
dezelfde mogelijkheden behouden die ze nu hebben en eventuele migratiekosten zo nodig 
worden gecompenseerd. De mogelijkheden voor mobiele breedband moeten net als omroep 
en cultuur een natuurlijk onderdeel vormen van de ontwikkeling van draadloze diensten. 

1. Algemene opmerkingen
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Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor 
elektronischecommunicatienetwerken, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en 
Richtlijn 2002/20 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken- en 
diensten, bepaalt in overweging 28 dat het spectrumbeheer onder de bevoegdheid van de 
lidstaat blijft vallen, maar dat strategische planning en coördinatie en, indien nodig, 
harmonisatie op communautair niveau helpen ervoor te zorgen dat ten volle geprofiteerd kan 
worden van de interne markt. 

Daartoe moeten wetgevende meerjarenprogramma’s voor het radiospectrumbeleid worden 
vastgesteld om de beleidslijnen en -doelstellingen uiteen te zetten voor de strategische 
planning en harmonisatie van het radiospectrumgebruik in de Gemeenschap. 

Het vijfjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (RSPP) dat op 20 september 2010 door 
de Europese Commissie is gepresenteerd, heeft tot doel ervoor te zorgen dat een deel van het 
digitale dividend dat wordt verkregen bij de omzetting van analoge naar digitale technologie, 
beschikbaar wordt gesteld voor draadloze breedbanddiensten binnen de gehele EU met het 
oog op een geharmoniseerd gebruik van de 800 MHz-band (790-862 MHz).  Het voorstel 
wijst op een aantal standpunten die het Europees Parlement een aantal maanden geleden reeds 
naar voren heeft gebracht bij de aanname van de Digitale Agenda voor Europa: 2015.eu (Del 
Castillo-verslag A7-0066/2010).

Het RSPP is gericht op een betere interactie tussen de eisen van de interne markt en de keuze 
van de maatregelen voor de strategische prioriteiten, planning en harmonisatie van het 
radiospectrum in de EU en geeft particuliere entiteiten, exploitanten, fabrikanten en 
gebruikers van overheidsdiensten tegelijkertijd de zekerheid dat er langetermijnbeleidslijnen -
en programma’s zijn vastgesteld op basis van een degelijk pakket wetgevingsmaatregelen. 

Het voorstel voor een besluit over het RSPP is gebaseerd op artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) betreffende de totstandkoming van 
een interne markt en houdt rekening met het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. 
Hoewel wordt erkend dat het spectrum een nationale bron is, is een gecoördineerde aanpak op 
Europees niveau noodzakelijk om de strategische doelstellingen te kunnen bereiken die zijn 
vastgesteld in artikel 3 van het voorstel, zoals het vrijmaken van voldoende spectrum voor het 
bereiken van de beleidsdoelstellingen van de EU, de verbetering van het gebruik van 
spectrum door flexibel gebruik teneinde reële concurrentie van spectrumgebruik te 
bewerkstellingen. 

In artikel 5 van het VWEU is het subsidiariteitsbeginsel vastgesteld als een van de 
fundamentele rechten van de Unie om de bevoegdheden van de lidstaten en de bevoegdheden 
van de EU op elkaar af te stemmen. De richtlijn betere regelgeving erkent de bevoegdheid van 
de lidstaten op het gebied van spectrumbeheer, dat zo nodig op Europees niveau 
geharmoniseerd moet worden indien mocht blijken dat op die manier het best van de interne 
markt kan worden geprofiteerd. 
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Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen technische harmonisatie door de Europese 
Commissie door middel van technische uitvoeringsmaatregelen en de harmonisatie van de 
wetgeving waarbij een specifieke toetsing van de voorwaarden voor subsidiariteit nodig is.

2. Bijzondere opmerkingen 

Beleidsdoelstellingen (artikel 3) 

De garantie dat er voldoende spectrum wordt toegewezen voor capaciteit- en 
dekkingsdoeleinden is essentieel, zodat kan worden voldaan aan de toegenomen vraag naar 
mobiel dataverkeer en ervoor gezorgd kan worden dat alle burgers van de EU toegang hebben 
tot snelle breedbandverbindingen, zoals vastgesteld in de Digitale Agenda. Europa moet 
ambitieus zijn en zich richten op de openstelling van ten minste 1200 MHz voor draadloze 
diensten. 

Spectrum voor draadloze breedbandcommunicatie (artikel 6)

De rapporteur is van mening dat het essentieel is om de data die door de Commissie zijn 
vastgesteld aan te houden (zoals het beschikbaar stellen van de 800 MHz-band voor 
elektronischecommunicatiediensten voor 1 januari 2013). Uitzonderingen of afwijkingen 
mogen uitsluitend om zuiver technische redenen worden toegelaten, terwijl er tegelijkertijd 
rekening moet worden gehouden met specifieke bijzonderheden voor veiligheids- en 
defensiedoeleinden. Banden die de Commissie reeds heeft toegewezen moeten op 1 januari 
2012 zijn vrijgemaakt conform het voorstel van de Commissie. 

De Unie moet zich inzetten en ervoor zorgen dat er meer frequenties worden toegewezen 
voor mobiele diensten, met als minimumdoel 1200 MHz. Het is noodzakelijk te zorgen 
voor een juiste basis van waaruit in de toekomst extra spectrum kan worden 
vrijgemaakt.  

Een aantal problemen moet het hoofd worden geboden, waarvan de kosten voor het vrijmaken 
van de band het meest voor de hand liggende is. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het 
compenseren van de relevante marktspelers voor de noodzakelijke extra kosten die moeten 
worden gemaakt.  


