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BEKNOPTE MOTIVERING 
 

Voorwerp en werkingssfeer 

Het telecompakket is in september 2016 bekendgemaakt en bevat een reeks wetgevende en 

niet-wetgevende initiatieven om het regelgevingskader voor telecommunicatie te herzien. Het 

hoofddocument van het pakket is een voorgestelde richtlijn tot instelling van een Europese 

code voor elektronische communicatie die de telecomregels, die het laatst in 2009 waren 

bijgewerkt, moet moderniseren. De Commissie cultuur en onderwijs stelt ook een afzonderlijk 

advies over dat voorstel op (rapporteur voor advies: Curzio Maltese). 

Dit voorstel is een deel van het telecompakket en heeft tot doel een consistenter en meer 

doeltreffend institutioneel regelgevingskader voor elektronische communicatie te vormen 

door de oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (Berec) als een volwaardig gedecentraliseerd EU-agentschap (momenteel is het 

een hybride structuur met een orgaan dat in wezen intergouvernementeel is en nationale 

regelgevende instanties samenbrengt om geharmoniseerde Europese regelgevingstaken uit te 

voeren met steun van het Bureau van Berec, een klein communautair agentschap dat 

professionele en administratieve bijstand verleent aan Berec zelf). 

Het voorstel bevat daarom voornamelijk traditionele bepalingen voor agentschappen in 

overeenstemming met de "gemeenschappelijke aanpak voor de gedecentraliseerde 

agentschappen van de EU" die in 2012 door het Parlement, de Raad en de Commissie is 

overeengekomen. Het groepeert ook (in artikel 2) de volledige lijst van taken die via 

verschillende wetteksten aan Berec zijn toevertrouwd, met inbegrip van de taken die er in het 

kader van de nieuwe Europese code voor elektronische communicatie aan worden toegekend. 

Hoewel enkele taken van belang zijn voor de Commissie cultuur en onderwijs (bv. de rol van 

Berec bij de formulering van adviezen over nationale ontwerpmaatregelen in verband met 

peer review inzake radiospectrum), wordt de kern van de taken geregeld in het voorstel voor 

de code. 

Berec: status-quo of volwaardig EU-agentschap? 

De rapporteur is er zich volledig van bewust dat het voorstel om de bestaande Berec-structuur 

op te doeken en een volwaardig EU-agentschap op te zetten omstreden is. Dat bleek uit een 

aantal door de nationale parlementen ingediende stukken over dit onderwerp en het advies van 

Berec zelf na hierover te zijn geraadpleegd. De rapporteur is desondanks van mening dat deze 

kwestie zo fundamenteel is dat ze moet worden behandeld door de bevoegde commissie, met 

name de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE), die duidelijk het best geplaatst is 

om met kennis te beslissen welke institutionele structuur het best is afgestemd op het 

regelgevingskader voor elektronische communicatie. De amendementen die de rapporteur 

heeft ingediend, doen dus geen afbreuk aan deze fundamentele kwestie. 

Het werk van Berec heeft echter een duidelijk verband met beleidsgebieden die van belang 

zijn voor de Commissie cultuur en onderwijs, zeker in een wereld waarin de samengebrachte 

regelgevende instanties toezien op zowel de telecommunicatie als de omroepen en waarin het 

aanbod van OTT-inhoud steeds meer aan belang wint. Daarom streeft de rapporteur ernaar de 

onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties en hun leden te waarborgen door 

ervoor te zorgen dat het Berec-voorstel volledig in overeenstemming is met de bepalingen van 
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artikel 7 van de voorgestelde richtlijn tot instelling van een Europese code voor elektronische 

communicatie. 

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur heeft enkele gerichte amendementen op het voorstel van de Commissie 

ingediend. Sommige amendementen hebben tot doel enkele bepalingen te verduidelijken of 

hun leesbaarheid te verbeteren. Het merendeel benadrukt echter dat Berec zijn taken en 

werkzaamheden moet uitvoeren rekening houdend met de algemene doelstellingen, met name 

bevordering van zowel culturele en taalkundige verscheidenheid als pluralisme in de media, 

zoals vastgelegd in artikel 3 van de voorgestelde richtlijn tot instelling van een Europese code 

voor elektronische communicatie. 

Bovendien zijn bepaalde amendementen erop gericht te waarborgen dat de werkgroepen van 

Berec een zo breed mogelijk scala aan beleidsbelangen vertegenwoordigen en de voornoemde 

algemene doelstellingen toepassen, en dat Berec actief een zo breed mogelijke groep 

belanghebbenden bij zijn werkzaamheden betrekt. 

Tot slot wijst de rapporteur op het beginsel dat Berec met andere organen, agentschappen, 

diensten en werkgroepen van de Unie moet samenwerken om de samenhang en 

doeltreffendheid van het beleid te waarborgen. Zij benadrukt ook dat een dergelijke 

samenwerking – met name met instanties zoals de Europese Groep van regelgevende 

instanties voor audiovisuele mediadiensten en de Beleidsgroep Radiospectrum – toegelaten 

moet zijn als onderdeel van de werkzaamheden van Berec om de algemene samenhang en 

doeltreffendheid van het beleid te waarborgen. 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Berec en het Berec-Bureau hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan een 

consistente tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Toch zijn er nog steeds 

grote verschillen tussen de lidstaten met 

betrekking tot de regelgevende praktijk. 

(7) Berec en het Berec-Bureau hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan een 

consistente tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Er zijn echter nog steeds 

grote verschillen tussen de lidstaten met 

betrekking tot de regelgevende praktijk. 
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Bovendien is de governancestructuur van 

Berec en het Berec-Bureau omslachtig en 

leidt deze tot onnodige administratieve 

lasten. Om te zorgen voor 

efficiëntiewinsten en synergieën en verder 

bij te dragen tot de ontwikkeling van de 

interne markt voor elektronische 

communicatie in de hele Unie alsmede om 

de toegang tot en het gebruik van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten, en de belangen 

van de burgers van de Unie te bevorderen, 

beoogt deze verordening de rol van Berec 

te versterken en zijn bestuursstructuur te 

verbeteren door het in te stellen als een 

gedecentraliseerd agentschap van de Unie. 

Dit stemt ook overeen met de noodzaak om 

rekening te houden met de aanzienlijk 

grotere rol die Berec speelt krachtens 

Verordening (EG) nr. 531/2012, waarbij 

aan Berec taken inzake Uniebrede roaming 

zijn toebedeeld, Verordening (EU) 

2015/2120, waarbij aan Berec taken inzake 

open-internettoegang en roaming zijn 

verleend, en de richtlijn, waarbij aan Berec 

een aanzienlijk aantal nieuwe taken zijn 

verleend zoals besluiten en richtsnoeren 

over diverse onderwerpen, rapportage over 

technische aangelegenheden, registers 

bijhouden en advies verstrekken over 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen op het gebied van 

marktregulering en over toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum. 

Bovendien is de governancestructuur van 

Berec en het Berec-Bureau omslachtig en 

leidt deze tot onnodige administratieve 

lasten. Om te zorgen voor 

efficiëntiewinsten en synergieën en verder 

bij te dragen tot de ontwikkeling van de 

interne markt voor elektronische 

communicatie in de hele Unie alsook de 

toegang tot en het gebruik van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de ontwikkeling van de 

concurrentie bij het aanbieden van 

elektronische-communicatienetwerken, -

diensten en bijbehorende faciliteiten, en de 

belangen van de burgers van de Unie, 

beoogt deze verordening de rol van Berec 

te versterken en zijn bestuursstructuur te 

verbeteren door het in te stellen als een 

gedecentraliseerd agentschap van de Unie. 

Dit stemt ook overeen met de noodzaak om 

rekening te houden met de aanzienlijk 

grotere rol die Berec speelt uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 531/2012, waarbij 

aan Berec taken inzake Uniebrede roaming 

zijn toebedeeld, Verordening (EU) 

2015/2120, waarbij aan Berec taken inzake 

open-internettoegang en roaming zijn 

verleend, en de richtlijn die aan Berec een 

aanzienlijk aantal nieuwe taken verleent 

zoals besluiten en richtsnoeren op diverse 

vlakken, rapportage over technische 

aangelegenheden, registers bijhouden en 

advies verstrekken over 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen op het gebied van 

marktregulering en over toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum. 

 

Amendement   2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De uitvoering van het 

regelgevingskader voor 

elektronischecommunicatienetwerken en 
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de vorderingen op het vlak van 

communicatietechnologie en -software 

hebben ertoe geleid dat de manier waarop 

cultuur en culturele inhoud worden 

aangereikt aan en worden geraadpleegd 

door de Europese burgers, aanzienlijk is 

veranderd. De ongelijke infrastructurele 

dekking en ‘lock-in’-effecten hebben 

echter ook tot diepe digitale kloven geleid. 

Om deze kloven te overbruggen en het 

ontstaan van nieuwe scheidslijnen te 

verhinderen, in het bijzonder met 

betrekking tot culturele diversiteit en 

meertaligheid, moet Berec - net als andere 

instanties - aan de hand van op de 

omvang van de problemen afgestemde 

instrumenten bij het opstellen van 

richtsnoeren, adviezen en andere soorten 

teksten rekening houden met de bredere 

culturele en sociale impact hiervan. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Berec moet de taken die 

eraan zijn toegewezen uitvoeren in 

overeenstemming met artikel 167 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, met de algemene 

doelstellingen met betrekking tot de 

bevordering van zowel culturele en 

taalkundige verscheidenheid als 

pluralisme in de media zoals vastgelegd in 

artikel 3, lid 1, van de richtlijn, en met de 

doelstellingen die zijn vastgelegd in het 

Unesco-verdrag betreffende de 

bescherming en de bevordering van de 

diversiteit van cultuuruitingen van 2005. 

Motivering 

Aangezien beslissingen die met betrekking tot elektronische communicatie worden genomen 

(bv. over de toekenning van spectrum) van invloed kunnen zijn op de culturele en taalkundige 

verscheidenheid en het pluralisme in de media, wordt benadrukt dat de algemene 
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doelstellingen op deze gebieden de leidraad van het werk van Berec moeten zijn. Hierbij 

wordt het Unesco-verdrag in herinnering gebracht. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Berec moet de kans krijgen om 

indien nodig samen te werken, zonder 

afbreuk te doen aan hun rol, met andere 

organen, agentschappen, diensten en 

adviesgroepen van de Unie, met name de 

Beleidsgroep Radiospectrum29, het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming30, de Europese 

Groep van regelgevende instanties voor 

audiovisuele mediadiensten31 en het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging32, alsook 

met bestaande comités (zoals het Comité 

voor communicatie en het 

Radiospectrumcomité). Het moet ook de 

mogelijkheid krijgen om samen te werken 

met de bevoegde autoriteiten van derde 

landen, met name de regelgevende 

instanties die bevoegd zijn op het gebied 

van elektronische communicatie en/of 

groepen van deze autoriteiten alsmede met 

internationale organisaties, indien dit nodig 

is voor het vervullen van zijn taken. 

(11) Om de samenhang en consistentie 

van het beleid te waarborgen en om zijn 

taken doeltreffend te kunnen uitvoeren, 

rekening houdend met bredere 

beleidsdoelstellingen van de Unie, moet 

Berec de kans krijgen om samen te werken, 

zonder afbreuk te doen aan hun rol, met 

andere organen, agentschappen, diensten 

en adviesgroepen van de Unie, met name 

de Beleidsgroep Radiospectrum29, het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming30, de Europese 

Groep van regelgevende instanties voor 

audiovisuele mediadiensten31 en het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging32, alsook 

met bestaande comités (zoals het Comité 

voor communicatie en het 

Radiospectrumcomité). Het moet ook de 

mogelijkheid krijgen om samen te werken 

met de bevoegde autoriteiten van derde 

landen, met name de regelgevende 

instanties die bevoegd zijn op het gebied 

van elektronische communicatie en/of 

groepen van deze autoriteiten alsmede met 

internationale organisaties, indien dit nodig 

is voor het vervullen van zijn taken. 

__________________ __________________ 

29 Besluit 2002/622/EG tot oprichting van 

een Beleidsgroep Radiospectrum (PB 

L 198 van 27.7.2002, blz. 49). 

29 Besluit 2002/622/EG tot oprichting van 

een Beleidsgroep Radiospectrum (PB 

L 198 van 27.7.2002, blz. 49). 

30 Opgericht krachtens Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

30 Opgericht krachtens Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 
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verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

31 Richtlijn [...]. 31 Richtlijn [...]. 

32 Verordening (EU) nr. 526/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake het Agentschap van de 

Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

460/2004 (OJ L 165 van 18.6.2013, blz. 

41). 

32 Verordening (EU) nr. 526/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake het Agentschap van de 

Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

460/2004 (OJ L 165 van 18.6.2013, blz. 

41). 

Motivering 

Er wordt gewezen op het beginsel voor samenwerking met andere betrokken organen, 

waaronder ERGA en RSPG. 

 

Amendement   5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Ten opzichte van de situatie in het 

verleden waarin de raad van regelgevers en 

het comité van beheer naast elkaar 

bestonden, moet de invoering van één 

enkele raad van bestuur die het algemene 

beleid voor de activiteiten van Berec 

bepaalt en over zowel regelgevende en 

operationele als administratieve en 

begrotingszaken beslist, leiden tot een 

verbetering van de efficiëntie, de 

coherentie en de prestaties van het 

agentschap. Daartoe moet de raad van 

bestuur de desbetreffende functies 

uitoefenen en moet deze naast twee 

vertegenwoordigers van de Commissie 

bestaan uit het hoofd van elke NRI, of een 

lid van het collegiale orgaan van de NRI, 

die door ontslagvoorwaarden wordt 

beschermd. 

(12) Ten opzichte van de situatie in het 

verleden waarin de raad van regelgevers en 

het comité van beheer naast elkaar 

bestonden, moet de invoering van één 

enkele raad van bestuur die het algemene 

beleid voor de activiteiten van Berec 

bepaalt en over zowel regelgevende en 

operationele als administratieve en 

begrotingszaken beslist, leiden tot een 

verbetering van de efficiëntie, de 

coherentie en de prestaties van het 

agentschap. Daartoe moet de raad van 

bestuur de desbetreffende functies 

uitoefenen en moet deze naast de 

vertegenwoordiger van de Commissie 

bestaan uit het hoofd van elke NRI, of een 

lid van het collegiale orgaan van de NRI, 

die door ontslagvoorwaarden wordt 

beschermd. 

 



 

AD\1124362NL.docx 9/25 PE599.567v02-00 

 NL 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De rol van de uitvoerend directeur, 

die optreedt als wettelijk 

vertegenwoordiger van Berec, is van 

cruciaal belang voor de goede werking van 

het agentschap en de uitvoering van de 

toegewezen taken. De raad van bestuur 

moet de directeur benoemen op basis van 

een lijst die door de Commissie is 

opgesteld na een open en transparante 

selectieprocedure om een strenge 

beoordeling van de kandidaten en een grote 

mate van onafhankelijkheid te waarborgen. 

Voorts bedroeg de ambtstermijn van de 

administratief directeur van het Berec-

Bureau in het verleden drie jaar. Het is 

noodzakelijk dat de uitvoerend directeur 

over een voldoende lang mandaat beschikt 

om het agentschap stabiliteit en uitzicht op 

een langetermijnstrategie te bieden. 

(16) De rol van de uitvoerend directeur, 

die optreedt als wettelijk 

vertegenwoordiger van Berec, is van 

cruciaal belang voor de goede werking van 

het agentschap en de uitvoering van de 

toegewezen taken. De raad van bestuur 

moet de directeur benoemen op basis van 

een lijst die door de Commissie is 

opgesteld na een open en transparante 

selectieprocedure om een strenge 

beoordeling van de kandidaten en een grote 

mate van onafhankelijkheid te waarborgen. 

Vóór de benoeming moet de door de raad 

van bestuur gekozen kandidaat worden 

verzocht voor de bevoegde commissies van 

het Europees Parlement te verschijnen 

opdat deze met de keuze kunnen 

instemmen. Voorts bedroeg de 

ambtstermijn van de administratief 

directeur van het Berec-Bureau in het 

verleden drie jaar. Het is noodzakelijk dat 

de uitvoerend directeur over een voldoende 

lang mandaat beschikt om het agentschap 

stabiliteit en uitzicht op een 

langetermijnstrategie te bieden. 

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De ervaring heeft uitgewezen dat de 

meeste taken van Berec beter worden 

verricht in werkgroepen; de raad van 

bestuur moet dan ook werkgroepen 

oprichten en de leden daarvan benoemen. 

Om een evenwichtige aanpak te garanderen 

moeten de werkgroepen worden 

(17) De ervaring heeft uitgewezen dat de 

meeste taken van Berec beter worden 

verricht in werkgroepen; de raad van 

bestuur moet dan ook werkgroepen 

oprichten en de leden daarvan benoemen. 

De samenstelling van de werkgroepen 

moet de verschillende relevante 
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gecoördineerd en geleid door 

personeelsleden van Berec. Er dienen 

lijsten van bevoegde deskundigen te 

worden opgesteld met het oog op een 

snelle oprichting van een aantal 

werkgroepen, met name die welke belast 

zijn met internemarktprocedures voor 

ontwerpen van nationale 

marktreguleringsmaatregelen en de 

toewijzing van gebruiksrechten voor het 

radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. 

beleidsbelangen goed weerspiegelen en 

rekening houden met de algemene 

doelstellingen, met name de bevordering 

van zowel culturele en taalkundige 

verscheidenheid als pluralisme in de 

media, zoals vastgelegd in artikel 3, lid 1, 

van de richtlijn. Om een evenwichtige 

aanpak te garanderen moeten de 

werkgroepen worden gecoördineerd en 

geleid door personeelsleden van Berec. Er 

dienen lijsten van bevoegde deskundigen te 

worden opgesteld met het oog op een 

snelle oprichting van een aantal 

werkgroepen, met name die welke belast 

zijn met internemarktprocedures voor 

ontwerpen van nationale 

marktreguleringsmaatregelen en de 

toewijzing van gebruiksrechten voor het 

radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. 

Motivering 

Er wordt op gewezen dat de werkgroepen die door Berec worden opgezet alle 

beleidsbelangen in acht moeten nemen en moeten optreden met de algemene doelstellingen 

met betrekking tot culturele/taalkundige verscheidenheid en mediapluralisme in het 

achterhoofd. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Om te garanderen dat 

Berec het volledige scala aan 

beleidsbelangen in acht neemt en de 

mogelijke gevolgen van zijn maatregelen 

kan inschatten, moet het agentschap de 

belanghebbenden actief betrekken via 

instrumenten zoals forums voor 

regelmatige raadpleging van 

belanghebbenden. De werkgroepen van 

Berec moeten ook belanghebbenden 

buiten de regelgevende gemeenschap 

actief betrekken bij hun werk en een zo 

breed mogelijk scala aan belangen 
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aanboren. 

Motivering 

Er wordt verduidelijkt dat Berec en de werkgroepen ervan instrumenten moeten ontwikkelen 

om belanghebbenden uit een breed scala van belangen actief te betrekken. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Om zijn taken doeltreffend uit te 

oefenen moet Berec het recht hebben alle 

nodige informatie op te vragen van de 

Commissie, de NRI's of, in laatste 

instantie, andere autoriteiten en 

ondernemingen. Verzoeken om informatie 

moeten evenredig zijn en mogen geen 

buitensporige last meebrengen voor de 

adressaten. De NRI's, die het dichtst bij de 

markten voor elektronische communicatie 

staan, moeten met Berec samenwerken en 

moeten het met het oog op de vervulling 

van zijn mandaat tijdig en accuraat van 

informatie voorzien. Berec moet op basis 

van het beginsel van loyale samenwerking 

ook de nodige informatie delen met de 

Commissie. 

(25) Om zijn taken doeltreffend uit te 

oefenen moet Berec het recht hebben alle 

nodige informatie op te vragen van de 

Commissie, de NRI's en, in laatste 

instantie, andere autoriteiten en 

ondernemingen. Verzoeken om informatie 

moeten evenredig zijn en mogen geen 

buitensporige last meebrengen voor de 

adressaten. De NRI's, die het dichtst bij de 

markten voor elektronische communicatie 

staan, moeten met Berec samenwerken en 

moeten tijdig accurate informatie 

verschaffen, zodat Berec zijn mandaat kan 

vervullen. Berec moet op basis van het 

beginsel van loyale samenwerking ook de 

nodige informatie delen met de 

Commissie. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berec handelt binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn [...], 

Richtlijn 2002/58/EG, Verordening (EG) 

nr. 531/2012, Verordening (EU) 2015/2120 

en Besluit 243/2012/EU36 (programma 

voor het radiospectrumbeleid). 

Berec handelt binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn [...], 

Richtlijn 2002/58/EG, Verordening (EG) 

nr. 531/2012, Verordening (EU) 2015/2120 

en Besluit 243/2012/EU36 (programma 

voor het radiospectrumbeleid) en eventuele 

andere Uniebesluiten waarbij Berec 

nieuwe taken en bevoegdheden worden 
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toebedeeld.. 

_________________ _________________ 

36 Besluit nr. 243/2012/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

maart 2012 tot vaststelling van een 

meerjarenprogramma voor het 

radiospectrumbeleid (PB L 81 van 

21.3.2012, blz. 7). 

36 Besluit nr. 243/2012/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 

maart 2012 tot vaststelling van een 

meerjarenprogramma voor het 

radiospectrumbeleid (PB L 81 van 

21.3.2012, blz. 7). 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Berec streeft dezelfde 

doelstellingen na als die van de nationale 

regelgevende instanties (hierna: „NRI's”), 

als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn. 

Berec zorgt met name voor een consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

lid 2 omschreven toepassingsgebied en 

draagt aldus bij aan de ontwikkeling van de 

interne markt. Voorts bevordert het de 

toegang tot en het gebruik van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit; de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten; en de belangen 

van de burgers van de Unie. 

3. Berec streeft dezelfde 

doelstellingen na als die van de nationale 

regelgevende instanties (hierna: „NRI's”), 

als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn. 

Berec moet met name samenwerken met 

de NRI’s om te zorgen voor een 

consistente regelgevende aanpak van de 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

lid 2 omschreven toepassingsgebied en met 

betrekking tot de in lid 1 genoemde 

doelstellingen, en draagt aldus bij aan de 

ontwikkeling van de geharmoniseerde 

interne markt. Voorts bevordert het een 

niet-discriminerende behandeling van het 

verkeer bij het aanbieden van 

internettoegangsdiensten: open-

internettoegang; de toegang tot en het 

gebruik van gegevensverbindingen van 

zeer hoge capaciteit; de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten; en de belangen 

van de burgers van de Unie. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. BEREC gaat onafhankelijk, 

onpartijdig en transparant te werk en kan 

putten uit de onder de NRI’s aanwezige 

expertise. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 

NRI's beschikken over voldoende 

financiële en personele middelen die 

nodig zijn om deel te nemen aan het werk 

van Berec. 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) adviseren van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie, op 

verzoek of op eigen initiatief, over de 

resultaten van zijn technische analyse van 

de regelgevingsimpact van om het even 

welke kwestie betreffende de dynamiek 

van de marktontwikkeling op het kader 

voor elektronische communicatie; 

 

Amendement   14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) bijstaan, op verzoek, van de NRI’s, 

het Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie wat betreft hun betrekkingen, 

gesprekken en uitwisselingen met derde 

partijen, en assisteren van de NRI’s en de 

Commissie wat betreft de verspreiding van 

goede regelgevingspraktijken bij derde 

partijen; 

Motivering 

Zie de formulering van artikel 2, onder e), van verordening (EG) nr. 1211/2009. 
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Amendement   15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a quater) bevorderen van de 

samenwerking tussen de NRI’s onderling 

en tussen de NRI’s en de Commissie; 

Motivering 

Zie de formulering van de tweede zin van artikel 1, lid 4, van verordening (EG) 

nr. 1211/2009. 

 

Amendement   16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a quinquies) opstellen van 

aanbevelingen voor en verspreiden van 

goede regelgevingspraktijken bij de NRI's, 

ter bevordering van een consistente 

uitvoering van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie; 

 

Amendement   17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a sexies) verslag uitbrengen over de 

Europese 

elektronischecommunicatiesector door 

middel van de publicatie van een jaarlijks 

verslag over de ontwikkelingen in deze 

sector; 

 

Amendement   18 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a septies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a septies) adviseren van de 

Commissie, indien nodig, als technisch 

deskundig orgaan bij het voorbereiden en 

aannemen van wetgeving op gebied van 

elektronische communicatie; 

 

Amendement   19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a octies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a octies) andere taken die hem op 

grond van rechtshandelingen van de 

Unie, met name de richtlijn [...]('Code 

Elektronische Communicatie'), 

Verordening (EG) nr. 531/2012 en 

Verordening (EU) 2015/2120, zijn 

toegekend. 

 

Amendement   20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een economisch model ontwikkelen 

om de Commissie bij te staan bij de 

vaststelling van de maximale 

afgiftetarieven in de Unie, in 

overeenstemming met artikel 73 van de 

richtlijn; 

c) in zeer nauwe samenwerking met 

andere NRI’s een economisch model 

ontwikkelen om de Commissie bij te staan 

bij de vaststelling van de maximale 

afgiftetarieven in de Unie, in 

overeenstemming met artikel 73 van de 

richtlijn 

 

Amendement   21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) adviezen verstrekken als bedoeld 

in de richtlijn en in Verordening (EU) nr. 

531/2012, met name: 

Schrappen 

– over de beslechting van 

grensoverschrijdende geschillen in 

overeenstemming met artikel 27 van de 

richtlijn; 

 

– over nationale 

ontwerpmaatregelen met betrekking tot 

internemarktprocedures voor 

marktregulering in overeenstemming met 

de artikelen 32, 33 en 66 van de richtlijn; 

 

– over nationale 

ontwerpmaatregelen met betrekking tot 

internemarktprocedures voor peer review 

inzake radiospectrum in overeenstemming 

met artikel 35 van de richtlijn; 

 

– over ontwerpbesluiten en 

aanbevelingen inzake harmonisatie in 

overeenstemming met artikel 38 van de 

richtlijn; 

 

 

Amendement   22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – over de consistente uitvoering van 

het regelgevingskader voor elektronische 

communicatie; 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e – streepje 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – inzake niet-discriminerende 

behandeling van het verkeer bij het 

aanbieden van internettoegangsdiensten 
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overeenkomstig Verordening (EU) 

2015/2120; 

 

Amendement   24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b – streepje 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – inzake marktpraktijken die 

negatieve gevolgen zouden kunnen 

hebben op de niet-discriminatoire 

internettoegang, het open internet, 

consumentenrechten en 

misbruikpraktijken; 

 

Amendement   25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Berec kan op gemotiveerd verzoek 

van de Commissie andere specifieke taken 

op zich nemen die noodzakelijk zijn voor 

de vervulling van zijn rol, als omschreven 

in artikel 1, lid 2. 

Motivering 

Zie de formulering van artikel 3, lid 2, van verordening (EG) nr. 1211/2009. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Voor zover nodig kan Berec met 

het oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze verordening en van 

zijn taken samenwerken met bevoegde EU-

4. Voor zover nodig kan Berec om de 

doelstellingen van deze verordening en zijn 

taken te vervullen en om bij te dragen tot 

de bredere EU-beleidsdoelstellingen, de 
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organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 

autoriteiten van derde landen en/of met 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

NRI’s raadplegen en samenwerken met 

bevoegde EU-organen, agentschappen, 

bureaus en adviesgroepen, met de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 

derde landen en/of met nationale en 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur bestaat uit één 

vertegenwoordiger per lidstaat en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie, die 

allen stemrecht hebben. Elke NRI is 

verantwoordelijk voor de benoeming van 

haar respectieve vertegenwoordiger en 

kiest hiervoor tussen het hoofd of de leden 

van het collegiale orgaan van de NRI. 

De raad van bestuur bestaat uit één lid per 

lidstaat en één vertegenwoordiger van de 

Commissie, die allen stemrecht hebben. 

Elke NRI is verantwoordelijk voor de 

benoeming van haar respectieve 

vertegenwoordiger, hetzij het hoofd, hetzij 

een andere hooggeplaatste 

vertegenwoordiger van de NRI. 

Regelgevende autoriteiten uit derde 

landen die door de raad van bestuur 

worden uitgenodigd, hebben de status van 

waarnemer. 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De voorzitter of de vicevoorzitter 

brengt desgevraagd verslag uit aan het 

Europees Parlement over de uitvoering 

van de taken en de prestaties van Berec. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De voorzitter neemt deel aan de 

stemming. 

3. De voorzitter mag deelnemen aan 

de stemming. 

Motivering 

Er wordt verduidelijkt dat de voorzitter niet verplicht is te stemmen, maar daartoe wel het 

recht heeft. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur neemt niet 

deel aan de stemming. 

4. De uitvoerend directeur mag zijn 

stem niet uitbrengen. 

Motivering 

Er wordt verduidelijkt dat de uitvoerend directeur niet mag stemmen, maar bijvoorbeeld wel 

de organisatie van de stemming op zich kan nemen. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Functioneren van de werkgroepen Functioneren van de werkgroepen en 

betrekken van belanghebbenden 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur benoemt de leden van 

de werkgroepen, waaraan kan worden 

deelgenomen door deskundigen van de 

De raad van bestuur benoemt de leden van 

de werkgroepen, waarvoor deskundigen 

van de NRI's en de Commissie, 
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NRI's en de Commissie, personeelsleden 

van Berec en de nationale regelgevende 

instanties van derde landen die aan de 

werkzaamheden van Berec deelnemen. 

personeelsleden van Berec en de nationale 

regelgevende instanties van derde landen 

die aan de werkzaamheden van Berec 

deelnemen in aanmerking komen. De 

samenstelling van de werkgroepen moet 

de verschillende relevante 

beleidsbelangen goed weerspiegelen en 

rekening houden met de algemene 

doelstellingen, met name de bevordering 

van zowel culturele en taalkundige 

verscheidenheid als pluralisme in de 

media, zoals vastgelegd in artikel 3, lid 1, 

van de richtlijn. 

Motivering 

Er wordt op gewezen dat de werkgroepen die door Berec worden opgezet alle 

beleidsbelangen in acht moeten nemen en moeten optreden met de algemene doelstellingen 

met betrekking tot culturele/taalkundige verscheidenheid en mediapluralisme in het 

achterhoofd. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Berec moet waar nodig voor 

zichzelf en de werkzaamheden van zijn 

werkgroepen de adviezen inwinnen van 

relevante belanghebbenden en hen bij de 

werkzaamheden betrekken, bijvoorbeeld 

via raadplegingen of forums voor 

belanghebbenden. Op die manier moet het 

garanderen dat de belanghebbenden de 

verschillende beleidsbelangen op dit 

gebied goed vertegenwoordigen. BEREC 

maakt de resultaten van de 

raadplegingsprocedure voor het publiek 

beschikbaar, onverminderd artikel 28. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Elke partij bij de beroepsprocedure 

kan een lid van een kamer van beroep 

wraken om een van de in lid 1 genoemde 

redenen, of indien het lid in kwestie van 

partijdigheid wordt verdacht. Deze wraking 

is niet ontvankelijk indien de partij in de 

beroepsprocedure, ofschoon zij op de 

hoogte is van een grond voor wraking, 

reeds een proceshandeling heeft verricht. 

De wraking mag niet gebaseerd zijn op de 

nationaliteit van het betrokken lid. 

3. Elke partij bij de beroepsprocedure 

kan een lid van een kamer van beroep 

wraken om een van de in lid 1 genoemde 

redenen, of indien het lid in kwestie van 

partijdigheid wordt verdacht. Deze wraking 

is niet ontvankelijk indien de partij in de 

beroepsprocedure, ofschoon zij op de 

hoogte is van een grond voor wraking, toch 

reeds een proceshandeling heeft verricht, 

zoals de indiening van een aanvraag of 

van waarnemingen, en zo stilzwijgend met 

de samenstelling van kamer heeft 

toegestemd. Een wraking gebaseerd op de 

nationaliteit van het betrokken lid wordt 

niet-ontvankelijk verklaard. 

Motivering 

Het doel van de bepaling wordt verduidelijkt in overeenstemming met de uitspraak van het 

Gerecht van eerste aanleg in zaak T-63/10. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vóór de benoeming kan de door de raad 

van bestuur gekozen kandidaat worden 

verzocht een verklaring voor de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement af 

te leggen en vragen van de 

commissieleden te beantwoorden. 

Voordat hij/zij wordt benoemd, wordt de 

door de raad van beheer geselecteerde 

kandidaat verzocht om voor de bevoegde 

commissies van het Europees Parlement te 

verschijnen, opdat deze met de keuze 

kunnen instemmen. 

Amendement   36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De raad van bestuur stelt het 

Europees Parlement in kennis van zijn 

5. De raad van bestuur stelt het 

Europees Parlement in kennis van zijn 
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voornemen om de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur te verlengen. Binnen 

één maand voorafgaand aan de verlenging 

van zijn ambtstermijn kan de uitvoerend 

directeur worden gevraagd een verklaring 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement af te leggen en vragen 

van de commissieleden te beantwoorden. 

voornemen om de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur te verlengen. Binnen 

één maand voorafgaand aan de verlenging 

van zijn ambtstermijn wordt de uitvoerend 

directeur gevraagd een verklaring voor de 

bevoegde commissies van het Europees 

Parlement af te leggen en vragen van de 

commissieleden te beantwoorden. 

 

Amendement   37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De uitvoerend directeur kan niet uit 

zijn functie worden ontheven dan bij 

besluit van de raad van bestuur op voorstel 

van de Commissie. 

7. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn functie worden ontheven 

bij besluit van de raad van bestuur op 

voorstel van de Commissie en na 

raadpleging van het Europees Parlement 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor zover noodzakelijk om de 

doelstellingen van deze verordening te 

bereiken en om zijn taken te vervullen, en 

onverminderd de bevoegdheden van de 

lidstaten en de instellingen van de Unie, 

kan Berec samenwerken met bevoegde 

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen van de Unie, bevoegde 

autoriteiten van derde landen en/of 

internationale organisaties. 

Voor zover noodzakelijk om de 

doelstellingen van deze verordening te 

bereiken, om zijn taken te vervullen en om 

bij te dragen aan de bredere 

beleidsdoelstellingen van de Unie, en 

onverminderd de bevoegdheden van de 

lidstaten en de instellingen van de Unie, 

kan Berec samenwerken met bevoegde 

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen van de Unie, bevoegde 

autoriteiten van derde landen en/of 

internationale organisaties. 

Motivering 

Het beginsel voor samenwerking met andere organen, agentschappen, diensten en 

adviesgroepen wordt verhelderd. 
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