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Richtlijnenlijst t 

DECT-richtlijn n 
Richtlijnn 91/287/EEG van de Raad van 3 juni 1991 
betreffendee de toewijzing van de frequentieband voor de 
gecoördineerdee invoering van digitale Europese draad-
lozee telecommunicatie (DECI) in de Gemeenschap, 
PbEGPbEG 1991L 144/45 

Dienstenrichtlijn n 
Richtlijnn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 
19900 betreffende de mededinging op de markten voor 
telecommunicatiediensten,, PbEG 1990 L 192/10 

EMC-richtlijn n 
Richtlijnn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 
betreffendee de onderlinge aanpassing van de wet-
gevingenn van de Lid-Staten inzake elektromagnetische 
compatibiliteit,, PbEG 1989 L 139/19 

ERMES-richtlijn n 
Richtlijnn 90/544/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 
inzakee de voor de gecoördineerde invoering in de 
Gemeenschapp van de paneuropese openbare sema-
foondienstt te land bestemde frequentiebanden, PbEG 
1990L310/28 8 

GSM-richtlijn n 
Richtlijnn 87/372/EEG van de Raad van 25 juni 1987 
inzakee de voor een gecoördineerde invoering van 
openbaree paneuropese digitale cellulaire mobiele com-
municatiee te land in de Gemeenschap beschikbaar te 
stellenn frequentiebanden, PbEG 1987 L 196/85 
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Interconnectierichtlijn n 
Richtlijnn 97/3 3/EG van het Europees Parlement en de 
Raadd van 30 juni 1997 inzake interconnectie op 
telecommunicatiegebied,, wat betreft de waarborging van 
dee universele dienst en van de interoperabiliteit door 
toepassingg van de beginselen van Open Network 
Provisionn (ONP), PbEG 1997 L 199/32 

ONP-kaderrichtlijn n 
Richtlijnn 90/387/EEG van de Raad van 28 juni 1990 
betreffendee de totstandbrenging van de interne markt 
voorr telecommunicatiediensten door middel van de 
tenuitvoerleggingg van Open Network Provision (ONP), 
PbEGPbEG 1990 L 192/1 

Richtlijnn Mobiele Communicatie 
Richtlijnn 96/2/EG van de Commissie van 16 januari 
19966 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met 
betrekkingg tot mobiele en persoonlijke communicatie, 
PbEGPbEG 1996 L 20/59 

Richtlijnn Volledige Mededinging 
Richtlijnn 96/19/EG van de Commissie van 13 maart 
19966 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG met 
betrekkingg tot de invoering van volledige mededinging 
opp de markten voor telecommunicatie, PbEG 1996 L 
74/13 3 

RTE-richtlijn n 
Richtlijnn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de 
Raadd van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuurr en de wederzijdse 
erkenningg van hun conformiteit, PbEG 1999 L 91/10 

Satellietrichtlijn n 
Richtlijnn 94/46/EG van de Commissie van 13 oktober 
19944 tot wijziging van Richtlijn 88/30l/EEG en 
Richtlijnn 90/388/EEG met name met betrekking tot 
satellietcommunicatie,, PbEG 1994 L 268/15 
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Richtlijnenlijst t 

Vergunningenrichtlijn n 
Richtlijnn 97/13/EG van het Europees Parlement en de 
Raadd van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappe-
lij kk kader voor algemene machtigingen en individuele 
vergunningenn op het gebied van telecommunicatie-
diensten,, PhEG 1997'L 117/15 
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