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Amendement   163 

Notis Marias 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 3 bis (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien Protocol nr. 1 bij het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie betreffende de rol van de 

nationale parlementen in de Europese 

Unie, 

Or. el 

 

Amendement   164 

Notis Marias 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 3 ter (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien Protocol (Nr. 2) bij het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie betreffende de toepassing 

van de beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Or. el 

 

Amendement   165 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 bis (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien het gemotiveerd advies van 

de Senaat van het Pools parlement; 



 

PE602.937v01-00 4/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

Or. it 

 

Amendement   166 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 ter (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien het gemotiveerd advies van 

de Senaat van het parlement van de 

Tsjechische Republiek; 

Or. it 

 

Amendement   167 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 quater (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien het gemotiveerd advies van 

het Maltese parlement; 

Or. it 

 

Amendement   168 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Visum 4 quinquies (nieuw) 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 - gezien het advies van de Duitse 

Bondsraad; 

Or. it 
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Amendement   169 

João Ferreira 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

1. stelt onderstaand standpunt in 

eerste lezing vast; 

1. Het Europees Parlement verwerpt 

het voorstel van de Commissie. 

Or. pt 

 

Amendement   170 

João Ferreira 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 2 

 
Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

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; 

Schrappen 

Or. pt 

Amendement   171 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Anne Sander, Gunnar Hökmark 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een  

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD  

tot oprichting van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie  

(Voor de EER relevante tekst) 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie (Berec) en het BEREC-

Bureau 

Or. en 
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Amendement   172 

Angelika Niebler, Herbert Reul 

 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een  

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD  

tot oprichting van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie  

(Voor de EER relevante tekst) 

verwerpt het voorstel voor een  

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD  

tot oprichting van het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie  

(Voor de EER relevante tekst).  

Or. de 

Motivering 

Samenvoeging van BEREC en het BEREC-Bureau tot een zelfstandig agentschap is niet 

nodig. De reeds gevestigde structuren moeten behouden blijven want zij hebben hun nut 

bewezen. Het is veeleer zaak de functies en taken van BEREC en het BEREC-Bureau aan te 

vullen gezien de veranderende technologische omgeving en marktverhoudingen, zonder de 

onderliggende bestuursstructuur te wijzigen. Structurele verandering zou alleen maar nog 

meer onnodige administratieve lasten met zich brengen. 

Amendement   173 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Visum 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol nr. 1 bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de rol van de nationale 

parlementen in de Europese Unie, 

Or. el 

 

Amendement   174 

Notis Marias 
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Voorstel voor een verordening 

Visum 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 gezien Protocol (Nr. 2) bij het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie betreffende de toepassing van de 

beginselen van subsidiariteit en 

evenredigheid, 

Or. el 

 

Amendement   175 

Victor Negrescu 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij Verordening (EG) nr. 531/2012 

van het Europees Parlement en de Raad23 

worden de regels van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie, wat roaming in de Unie 

betreft, aangevuld en versterkt en worden 

een aantal taken voor Berec bepaald. 

(2) Bij Verordening (EG) nr. 531/2012 

van het Europees Parlement en de Raad23 

worden de regels van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie, wat roaming in de Unie 

betreft, aangevuld en versterkt en worden 

een aantal taken voor Berec bepaald. Het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie in grote lijnen de algemene 

doelstelling gehaald heeft, namelijk een 

concurrerende sector met aanzienlijke 

voordelen voor de eindgebruiker tot stand 

te brengen. 

_________________ _________________ 

23 Verordening (EG) nr. 531/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juni 

2012 betreffende roaming op openbare 

mobielecommunicatienetwerken binnen de 

Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10). 

23 Verordening (EG) nr. 531/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juni 

2012 betreffende roaming op openbare 

mobielecommunicatienetwerken binnen de 

Unie (PB L 172 van 30.6.2012, blz. 10). 

Or. en 
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Amendement   176 

Rolandas Paksas 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Verordening (EU) 2015/2120 van 

het Europees Parlement en de Raad24 stelt 

gemeenschappelijke regels vast om de 

gelijke en niet-discriminerende 

behandeling van het verkeer bij het 

aanbieden van internettoegangsdiensten, 

alsmede de daarmee verband houdende 

rechten van eindgebruikers, te 

waarborgen, en stelt een nieuw 

mechanisme in voor retailprijsstelling van 

Uniebrede gereguleerde roamingdiensten. 

Deze verordening voorziet in extra taken 

voor Berec, met name het opstellen van 

richtsnoeren voor de uitvoering door de 

nationale regelgevende instanties (hierna: 

„NRI's”) van verplichtingen met 

betrekking tot open-internettoegang 

alsmede rapportage en overleg over 

ontwerpen van door de Commissie vast te 

stellen uitvoeringshandelingen met 

betrekking tot Uniebrede roaming. 

(3) Verordening (EU) 2015/2120 van 

het Europees Parlement en de Raad24 

(hierna ‘ interne telecommunicatiemarkt') 

voorziet bovendien in extra taken voor 

Berec, met name met betrekking tot open-

internettoegang. 

_________________ _________________ 

24 Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met betrekking 

tot elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten (PB L 310 van 26.11.2015, 

blz. 1). 

24 Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met betrekking 

tot elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten (PB L 310 van 26.11.2015, 

blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   177 

Victor Negrescu 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Verordening (EU) 2015/2120 van 

het Europees Parlement en de Raad24 stelt 

gemeenschappelijke regels vast om de 

gelijke en niet-discriminerende 

behandeling van het verkeer bij het 

aanbieden van internettoegangsdiensten, 

alsmede de daarmee verband houdende 

rechten van eindgebruikers, te waarborgen, 

en stelt een nieuw mechanisme in voor 

retailprijsstelling van Uniebrede 

gereguleerde roamingdiensten. Deze 

verordening voorziet in extra taken voor 

Berec, met name het opstellen van 

richtsnoeren voor de uitvoering door de 

nationale regelgevende instanties (hierna: 

„NRI's”) van verplichtingen met 

betrekking tot open-internettoegang 

alsmede rapportage en overleg over 

ontwerpen van door de Commissie vast te 

stellen uitvoeringshandelingen met 

betrekking tot Uniebrede roaming. 

(3) Verordening (EU) 2015/2120 van 

het Europees Parlement en de Raad24 stelt 

gemeenschappelijke regels vast om de 

gelijke en niet-discriminerende 

behandeling van het verkeer bij het 

aanbieden van internettoegangsdiensten, 

alsmede de daarmee verband houdende 

rechten van eindgebruikers, te waarborgen, 

en stelt een nieuw mechanisme in voor 

retailprijsstelling van Uniebrede 

gereguleerde roamingdiensten. Deze 

verordening voorziet in extra taken voor 

Berec, met name het opstellen van 

richtsnoeren voor de uitvoering door de 

nationale regelgevende instanties (hierna: 

„NRI's”) van afspraken met betrekking tot 

open-internettoegang alsmede rapportage 

en overleg over ontwerpen van door de 

Commissie vast te stellen 

uitvoeringshandelingen met betrekking tot 

Uniebrede roaming. 

_________________ _________________ 

24 Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met betrekking 

tot elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten (PB L 310 van 26.11.2015, 

blz. 1). 

24 Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met betrekking 

tot elektronische-communicatienetwerken 

en -diensten (PB L 310 van 26.11.2015, 

blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   178 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De definitieve richtsnoeren van 

BEREC voor de uitvoering van de 

Europese Netneutraliteitsregels zijn een 

waardevolle verduidelijking voor een 

sterk, vrij en open internet door 

consistente hantering van regels voor een 

gelijke en non-discriminerende 

verkeersafhandeling bij het aanbieden 

van internettoegangsdiensten met 

daaraan verbonden rechten voor de 

eindgebruiker. 

Or. en 

 

Amendement   179 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Berec en het Bureau van Berec 

(hierna „Bureau”) werden opgericht bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad25 . Berec 

verving de Europese Groep van 

regelgevende instanties ("ERG")26 en 

moest bijdragen tot de ontwikkeling en 

betere werking van de interne markt voor 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten, door te streven naar een 

consistente toepassing van het EU-

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Het Bureau van Berec werd 

opgericht als communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid om de in 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 

omschreven taken, met name het aanbieden 

van diensten voor professionele en 

administratieve ondersteuning van Berec, 

uit te voeren. 

(4) Berec en het Bureau van Berec 

(hierna „Bureau”) werden opgericht bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad25. Berec 

verving de Europese Groep van 

regelgevende instanties ("ERG")2626 en 

moest bijdragen tot enerzijds ontwikkeling 

en anderzijds betere werking van de interne 

markt voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten, door 

te streven naar een consistente toepassing 

van het EU-regelgevingskader voor 

elektronische communicatie. Het Bureau 

van Berec werd opgericht als 

communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid om de in 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 

omschreven taken, met name het aanbieden 

van diensten voor professionele en 

administratieve ondersteuning van Berec, 
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uit te voeren. 

_________________ _________________ 

25 Verordening (EG ) nr. 1211/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2009 tot oprichting van het 

Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

(Berec) en het Bureau (PB L 337 van 

18.12.2009, blz. 1). 

25 Verordening (EG ) nr. 1211/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2009 tot oprichting van het 

Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische communicatie 

(Berec) en het Bureau (PB L 337 van 

18.12.2009, blz. 1). 

26 Besluit 2002/627/EG van de Commissie 

van 29 juli 2002 tot oprichting van de 

Europese Groep van regelgevende 

instanties voor elektronische 

communicatienetwerken en -diensten (PB 

L 200 van 30.7.2002, blz. 38). 

26 Besluit 2002/627/EG van de Commissie 

van 29 juli 2002 tot oprichting van de 

Europese Groep van regelgevende 

instanties voor elektronische 

communicatienetwerken en -diensten (PB 

L 200 van 30.7.2002, blz. 38). 

Or. el 

 

Amendement   180 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Bij Besluit 2010/349/EU1 hebben 

de vertegenwoordigers van de lidstaten 

Riga als plaats van vestiging voor het 

Berec-bureau aangewezen. De 

zetelovereenkomst tussen de Republiek 

Litouwen en het Berec-bureau werd op 24 

februari 2011 ondertekend en trad in 

werking op 5 augustus 2011. Met het oog 

op een efficiënte en kosteneffectieve 

uitvoering van de taken van het Berec-

bureau kan de directeur beslissen een of 

meer personeelsleden te vestigen in een 

andere lidstaat te vestigen. De ervaring 

leert dat met het oog hierop een of meer 

verbindingsmensen in Brussel 

gestationeerd moeten blijven. 

 _________________ 
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 (1) Besluit 2010/349/EU dat op 31 mei 

2010 in onderlinge overeenstemming is 

genomen door de vertegenwoordigers van 

de regeringen der lidstaten betreffende de 

plaats van vestiging van het Bureau van 

het Orgaan van Europese regelgevende 

instanties voor elektronische 

communicatie (BEREC) (PB L156, 

23.6.2010, p.12). 

Or. en 

 

Amendement   181 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In haar mededeling van 6 mei 2015 

met als titel „Strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa”27 

kondigde de Commissie aan dat zij in 2016 

voorstellen zou indienen voor een 

ambitieuze revisie van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie, die onder meer gericht 

zouden zijn op een doeltreffender 

institutioneel regelgevingskader, teneinde 

de telecomregels geschikt te maken voor 

het beoogde doel, waarmee de juiste 

voorwaarden worden geschapen voor de 

digitale eengemaakte markt. Daartoe 

behoren de uitrol van netwerken van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, een betere coördinatie van het 

beheer van het radiospectrum voor 

draadloze netwerken en het creëren van 

een gelijk speelveld voor geavanceerde 

digitale netwerken en innovatieve diensten. 

In de mededeling werd erop gewezen dat 

de veranderingen in de markt en de 

technologische omgeving een versterking 

van het institutionele kader vereisen door 

een sterkere rol toe te bedelen aan Berec. 

(5) In haar mededeling van 6 mei 2015 

met als titel „Strategie voor een digitale 

eengemaakte markt voor Europa”27 

kondigde de Commissie aan dat zij in 2016 

voorstellen zou indienen voor een 

ambitieuze revisie van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie, die onder meer gericht 

zouden zijn op een doeltreffender 

institutioneel regelgevingskader, teneinde 

de telecomregels geschikt te maken voor 

het beoogde doel, waarmee de juiste 

voorwaarden worden geschapen voor de 

digitale eengemaakte markt. Daartoe 

behoren in ieder geval de uitrol van 

netwerken van gegevensverbindingen van 

zeer hoge capaciteit, een betere coördinatie 

van het beheer van het radiospectrum voor 

draadloze netwerken en het creëren van 

een gelijk speelveld voor geavanceerde 

digitale netwerken en innovatieve diensten. 

In de mededeling werd erop gewezen dat 

de veranderingen in de markt en de 

technologische omgeving een versterking 

van het institutionele kader vereisen door 

een sterkere rol toe te bedelen aan Berec. 
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_________________ _________________ 

27 COM(2015) 192 final. 27 COM(2015) 192 final. 

Or. el 

 

Amendement   182 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Dat is mogelijk door 

de rol, de capaciteit en de 

beslissingsbevoegdheden van Berec te 

versterken zodat het de consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie kan 

bevorderen, in staat is een efficiënt 

toezicht uit te oefenen over de 

ontwikkeling van de eengemaakte markt 

en de mogelijkheid heeft om 

grensoverschrijdende geschillen op te 

lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband eveneens dat 

het noodzakelijk is de financiële en 

menselijke hulpbronnen aan te vullen en 

de governancestructuur van Berec verder 

te verbeteren. 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Dat is mogelijk door 

de rol, de capaciteit en de 

beslissingsbevoegdheden van Berec te 

versterken zodat het de consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie kan 

bevorderen, met inachtneming van het 

subsidiariteitsbeginsel, en de mogelijkheid 

heeft om grensoverschrijdende geschillen 

op te lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband dat de 

noodzakelijke financiële en menselijke 

hulpbronnen geen verdere belasting van de 

Uniebegroting mogen meebrengen. 

Or. it 

 

Amendement   183 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Dat is mogelijk door 

de rol, de capaciteit en de 

beslissingsbevoegdheden van Berec te 

versterken zodat het de consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie kan 

bevorderen, in staat is een efficiënt toezicht 

uit te oefenen over de ontwikkeling van de 

eengemaakte markt en de mogelijkheid 

heeft om grensoverschrijdende geschillen 

op te lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband eveneens dat 

het noodzakelijk is de financiële en 

menselijke hulpbronnen aan te vullen en de 

governancestructuur van Berec verder te 

verbeteren. 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Het EP heeft de 

Commissie specifiek gevraagd de rol, de 

capaciteit en de beslissingsbevoegdheden 

van Berec te versterken zodat het de 

consistente toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie kan bevorderen, in staat is 

een efficiënt toezicht uit te oefenen over de 

ontwikkeling van de eengemaakte markt en 

de mogelijkheid heeft om 

grensoverschrijdende geschillen op te 

lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband eveneens dat 

het noodzakelijk is de financiële en 

menselijke hulpbronnen aan te vullen en de 

governancestructuur van Berec verder te 

verbeteren. 

Or. en 

 

Amendement   184 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Dat is mogelijk door 

de rol, de capaciteit en de 

beslissingsbevoegdheden van Berec te 

(6) In zijn resolutie „Naar een akte 

voor digitale interne markt” van 19 januari 

2016 verzocht het Europees Parlement de 

Commissie te werken aan de verdere 

integratie van de digitale interne markt 

door te zorgen voor een doeltreffender 

institutioneel kader. Dat is mogelijk door 

de rol, de capaciteit en de 

beslissingsbevoegdheden van Berec te 
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versterken zodat het de consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie kan 

bevorderen, in staat is een efficiënt toezicht 

uit te oefenen over de ontwikkeling van de 

eengemaakte markt en de mogelijkheid 

heeft om grensoverschrijdende geschillen 

op te lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband eveneens dat 

het noodzakelijk is de financiële en 

menselijke hulpbronnen aan te vullen en de 

governancestructuur van Berec verder te 

verbeteren. 

versterken zodat het de consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie kan 

bevorderen, in staat is een efficiënt toezicht 

uit te oefenen over de ontwikkeling van de 

eengemaakte markt en de mogelijkheid 

heeft om grensoverschrijdende geschillen 

op te lossen. Het Europees Parlement 

beklemtoonde in dit verband eveneens dat 

het noodzakelijk is de financiële en 

menselijke hulpbronnen aan te vullen en de 

governancestructuur van Berec nog verder 

te verbeteren. 

Or. el 

 

Amendement   185 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

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. 

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, 

(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. 

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. Dit stemt ook overeen met de 

noodzaak om rekening te houden met de 

aanzienlijk grotere rol die Berec speelt 
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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. 

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.  

Or. it 

 

Amendement   186 

Constanze Krehl 

 

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. 

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 

(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, op 

gebied van bijvoorbeeld 

wholesaletoegangsproducten, waar 

BEREC niet voldoende richtsnoeren 

biedt, ten nadele van bedrijven die over de 

grens zaken doen. Bovendien is de 

governancestructuur van Berec en het 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   187 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(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. 

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. 

(7) Berec en het Berec-Bureau hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan een 

consistente tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Toch zijn er grote 

verschillen tussen de lidstaten met 

betrekking tot de regelgevende praktijk. 

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. 

Or. el 
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Amendement   188 

Victor Negrescu 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap dat extra 

meerwaarde moet bieden en op de 

beleidsprioriteiten van de Unie moet zijn 

afgestemd, met name de digitale 

binnenmarktstrategie. 

Or. en 

 

Amendement   189 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

agentschap dat onafhankelijk is van de 

Commissie. 

Or. fr 

 

Amendement   190 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, om de toegang tot en het 

gebruik van gegevensverbindingen van 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, om de toegang tot en het 

gebruik van gegevensverbindingen van 
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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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau. 

Or. en 

 

Amendement   191 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

(8) 0De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, 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. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 
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van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau. 

Or. it 

 

Amendement   192 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het bestuur en de werking van het 

agentschap moet in overeenstemming zijn 

met de beginselen van de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad en de Europese Commissie van 

19 juli 2012 over gedecentraliseerde 

agentschappen (hierna 

"gemeenschappelijke aanpak")28. 

Vanwege het gevestigde imago van Berec 

en de kosten die een naamsverandering 

zou meebrengen, moet het nieuwe 

agentschap de naam Berec behouden. 

Schrappen 

_________________  

28 Gezamenlijke verklaring van het 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

gedecentraliseerde agentschappen van 19 

juli 2012. 

 

Or. it 

 

Amendement   193 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het bestuur en de werking van het 

agentschap moet in overeenstemming zijn 

met de beginselen van de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, 

de Raad en de Europese Commissie van 

19 juli 2012 over gedecentraliseerde 

agentschappen (hierna 

"gemeenschappelijke aanpak")28. 

Vanwege het gevestigde imago van Berec 

en de kosten die een naamsverandering zou 

meebrengen, moet het nieuwe agentschap 

de naam Berec behouden. 

(9) Het bestuur en de werking van het 

agentschap moeten volledig onafhankelijk 

zijn van de Commissie. Vanwege het 

gevestigde imago van Berec en de kosten 

die een naamsverandering zou 

meebrengen, moet het nieuwe agentschap 

de naam Berec behouden. 

_________________  

28 Gezamenlijke verklaring van het 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

gedecentraliseerde agentschappen van 

19 juli 2012. 

 

Or. fr 

 

Amendement   194 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing 

van gebruiksrechten voor het 

radiospectrum), richtsnoeren aan NRI's 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen richtsnoeren aan 

NRI's verstrekken om te werken aan 

gemeenschappelijke criteria en een 

consistente regelgevende aanpak, en 
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verstrekken om te werken aan 

gemeenschappelijke criteria en een 

consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren moet Berec de deskundigheid van 

de NRI's blijven bundelen. 

Or. it 

 

Amendement   195 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 
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bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn extra taken 

uit te voeren en zien het toegenomen 

gewicht van inhoudgerelateerde ten 

opzichte van zuiver administratieve taken 
heeft het agentschap passende financiële en 

personele middelen nodig en blijft het ook 

de deskundigheid van de NRI's bundelen. 

Or. en 

 

Amendement   196 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het Berec-Bureau passende 

financiële en personele middelen nodig en 
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blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

Or. en 

 

Amendement   197 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties, bevindt Berec zich 

in een goede positie om te worden belast 

met taken zoals het regelen van bepaalde 

zaken met een grensoverschrijdende 

dimensie, medewerking verlenen aan 

efficiënte internemarktprocedures voor 

nationale ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

Or. fr 
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Amendement   198 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Om te zorgen dat de 

wetgeving overal in de gehele Unie 

consequent wordt toegepast, dient een 

coherentiemechanisme voor 

samenwerking tussen de nationale 

regulators te worden vastgesteld via 

Berec. Dit mechanisme dient met name te 

worden toegepast wanneer een nationale 

regelgevende instantie van plan is een 

maatregel vast te stellen waarmee 

rechtsgevolgen worden beoogd, hetgeen 

een belemmering voor de interne markt 

kan vormen of rechtsonzekerheid kan 

veroorzaken met betrekking tot de 

gemeenschappelijke interpretatie van de 

Europese wetgeving. Het dient te worden 

toepast wanneer de betrokken nationale 

regelgevende instanties verzoeken de 

kwestie te behandelen via het 

coherentiemechanisme, in gevallen van 

grensoverschrijdende geschillen of naar 

aanleiding van een klacht van een 

onderneming die op grensoverschrijdende 

basis opereert en door dergelijke 

maatregelen wordt benadeeld. Dat 

mechanisme dient geen afbreuk te doen 

aan maatregelen die de Commissie kan 

nemen in de uitoefening van de 

bevoegdheden die haar bij de Verdragen 

zijn toegekend. 

Or. en 

 

Amendement   199 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Berec moet ook optreden 

als een orgaan voor beraad, discussie en 

adviesverlening aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie op 

het gebied van elektronische 

communicatie. Berec moet derhalve het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie op hun verzoek of op eigen 

initiatief advies verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement   200 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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) Gezien de toenemende 

convergentie van sectoren die 

elektronische communicatiediensten 

verzorgen en de horizontale dimensie ven 

reguleringskwesties rond de ontwikkeling 

daarvan, moet Berec het werk 

coördineren en samenwerken, 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, het 

samenwerkingsnetwerk voor 

consumentenbescherming en Europese 

normeringsorganisaties, alsook met 

bestaande comités (zoals het Comité voor 

communicatie en het 

Radiospectrumcomité). Het moet ook de 
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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 

verkeer van die gegevens en tot intrekking 

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

4.5.2016, blz. 1). 

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 

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). 

Or. en 

 

Amendement   201 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

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 

Schrappen 
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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. 

Or. it 

 

Amendement   202 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

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) De raad van bestuur moet de 

administratieve en begrotingszaken 

behandelen en moet bestaan uit het hoofd 

van elke NRI, of een lid van het collegiale 

orgaan van de NRI, en een 

vertegenwoordiger van de Commissie.  
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Or. en 

 

Amendement   203 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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 bestaan uit het 

hoofd van elke NRI, of een lid van het 

collegiale orgaan van de NRI, die door 

ontslagvoorwaarden wordt beschermd. 

Daarnaast dient de Commissie het recht te 

hebben om met twee vertegenwoordigers 

deel te nemen aan de activiteiten en 

vergaderingen van de raad van bestuur, 

met stemrecht in alleen administratieve en 

budgettaire aangelegenheden. 

Or. en 

 

Amendement   204 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Ten opzichte van de situatie in het (12) Ten opzichte van de situatie in het 
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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. 

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 bestaan uit het 

hoofd van elke NRI, of een lid van het 

collegiale orgaan van de NRI, die door 

ontslagvoorwaarden wordt beschermd. 

Or. fr 

 

Amendement   205 

Constanze Krehl 

 

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, 

(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 een 

vertegenwoordiger van de Commissie 

bestaan uit het hoofd van elke NRI, of een 

lid van het collegiale orgaan van de NRI, 
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die door ontslagvoorwaarden wordt 

beschermd. 

die door ontslagvoorwaarden wordt 

beschermd. 

Or. en 

 

Amendement   206 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) In het verleden werden de 

bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag uitgeoefend door de 

vicevoorzitter van het comité van beheer 

van het Bureau van Berec. De raad van 

bestuur van het nieuwe agentschap moet de 

desbetreffende bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeren aan 

de uitvoerend directeur, die deze 

bevoegdheden op zijn beurt kan 

subdelegeren. Dit draagt bij tot een 

efficiënt beheer van het personeel en moet 

ervoor zorgen dat het comité van beheer 

alsook de voorzitter en de vicevoorzitter 

zich kunnen concentreren op hun taken. 

(13) In het verleden werden de 

bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag uitgeoefend door de 

vicevoorzitter van het comité van beheer 

van het Bureau van Berec. De raad van 

bestuur van het nieuwe agentschap moet de 

desbetreffende bevoegdheden van het tot 

aanstelling bevoegde gezag delegeren aan 

de secretaris-generaal, die deze 

bevoegdheden op zijn beurt kan 

subdelegeren. Dit draagt bij tot een 

efficiënt beheer van het personeel en moet 

ervoor zorgen dat het comité van beheer 

alsook de voorzitter en de vicevoorzitter 

zich kunnen concentreren op hun taken. 

Or. fr 

 

Amendement   207 

Victor Negrescu 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In het verleden bedroeg de 

ambtstermijn van de voorzitter en de 

vicevoorzitters van de raad van regelgevers 

één jaar. Met het oog op de extra taken die 

aan Berec worden toebedeeld en om te 

(14) In het verleden bedroeg de 

ambtstermijn van de voorzitter en de 

vicevoorzitters van de raad van regelgevers 

één jaar. Met het oog op de extra taken die 

aan Berec worden toebedeeld en om te 
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zorgen voor jaarlijkse en meerjarige 

programmering van zijn activiteiten moet 

absoluut worden gegarandeerd dat de 

voorzitter en de vicevoorzitter een stabiele 

en langdurige opdracht kunnen opnemen. 

zorgen voor jaarlijkse en meerjarige 

programmering van zijn activiteiten moet 

absoluut worden gegarandeerd dat de 

voorzitter en de vicevoorzitter een stabiele 

en langdurige opdracht kunnen opnemen 

met een jaarlijks evaluatierapport. 

Or. en 

 

Amendement   208 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) In het verleden bedroeg de 

ambtstermijn van de voorzitter en de 

vicevoorzitters van de raad van regelgevers 

één jaar. Met het oog op de extra taken die 

aan Berec worden toebedeeld en om te 

zorgen voor jaarlijkse en meerjarige 

programmering van zijn activiteiten moet 

absoluut worden gegarandeerd dat de 

voorzitter en de vicevoorzitter een stabiele 

en langdurige opdracht kunnen opnemen. 

(14) In het verleden bedroeg de 

ambtstermijn van de voorzitter en de 

vicevoorzitters van de raad van regelgevers 

één jaar. Met het oog op de extra taken die 

aan Berec worden toebedeeld en om te 

zorgen voor jaarlijkse en meerjarige 

programmering van zijn activiteiten moet 

de ambtstermijn van de voorzitter en de 

vicevoorzitter op twee jaar worden gesteld. 

Or. el 

 

Amendement   209 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De raad van bestuur moet ten 

minste twee gewone vergaderingen per 

jaar houden. In het licht van de opgedane 

ervaring en de versterkte rol van Berec 

kan de raad van bestuur extra 

vergaderingen nodig hebben. 

(15) De raad van bestuur moet ten 

minste elke maand vergaderen en verslag 

uitbrengen van hetgeen behandeld is. 
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Or. el 

 

Amendement   210 

Notis Marias 

 

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. 

Voorst 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 met een 

ambtstermijn van 2,5 jaar, 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. 

Voorst bedroeg de ambtstermijn van de 

administratief directeur van het Berec-

Bureau in het verleden drie jaar. 

Or. el 

 

Amendement   211 

Patrizia Toia 

 

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 

(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 
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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. 

Voorst 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. 

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. 

De kandidaat moet de goedkeuring 

krijgen van het Europees Parlement. 
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. 

Or. en 

 

Amendement   212 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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. Voorst 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 

(16) De rol van de secretaris-generaal, 

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 secretaris-generaal benoemen op 

basis van een lijst die door de Raad is 

opgesteld, om hem een sterke legitimiteit 

te verlenen, steunend op de lidstaten. 

Voorst bedroeg de ambtstermijn van de 

administratief directeur van het Berec-

Bureau in het verleden drie jaar. Het is 

noodzakelijk dat de secretaris-generaal 

over een voldoende lang mandaat beschikt 

om het agentschap stabiliteit en uitzicht op 

een langetermijnstrategie te bieden. 
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langetermijnstrategie te bieden. 

Or. fr 

 

Amendement   213 

Victor Negrescu 

 

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. 

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, van niet 

meer dan vijf jaar, beschikt om het 

agentschap stabiliteit en uitzicht op een 

langetermijnstrategie te bieden. 

Or. en 

 

Amendement   214 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De rol van de uitvoerend directeur, (16) De rol van de directeur, die optreedt 



 

PE602.937v01-00 38/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

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. 

als wettelijk vertegenwoordiger van het 

Berec-Bureau, 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 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 directeur over een 

voldoende lang mandaat beschikt om het 

Berec-Bureau stabiliteit en uitzicht op een 

langetermijnstrategie te bieden. 

Or. en 

 

Amendement   215 

Constanze Krehl 

 

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 

(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 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 
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om het agentschap stabiliteit en uitzicht op 

een langetermijnstrategie te bieden. 

langetermijnstrategie te bieden. 

Or. en 

 

Amendement   216 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

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. 

Voorst 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 NRI”s is opgesteld na 

een open en transparante selectieprocedure 

om een strenge beoordeling van de 

kandidaten en een grote mate van 

onafhankelijkheid te waarborgen. Voorst 

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. 

Or. it 

 

Amendement   217 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De ervaring heeft uitgewezen dat de (17) De ervaring heeft uitgewezen dat de 
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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 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. 

meeste taken van Berec beter worden 

verricht in deskundigenwerkgroepen; de 

raad van regelgevers moet dan ook 

werkgroepen oprichten en de co-voorzitters 

daarvan benoemen. 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 procedures waarvoor 

termijnen gelden. Belangenconflicten 

rond de leden van de werkgroep of 

waarnemers moeten worden vermeden. 

Or. en 

 

Amendement   218 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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 

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 

(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 

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 
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radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. 

radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. De lijsten 

van bevoegde deskundige leden van 

werkgroepen dienen samen met hun 

belangenverklaring openbaar te worden 

gemaakt. 

Or. en 

 

Amendement   219 

Constanze Krehl 

 

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 

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. 

(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 

waarbij gelijkelijk op de meningen en 

bijdragen van alle NRI’s wordt gelet, 

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. 

Or. en 

 

Amendement   220 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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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 

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. 

(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 

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, omdat voor 

deze procedures termijnen gelden. 

Or. it 

 

Amendement   221 

Victor Negrescu 

 

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 

gecoördineerd en geleid door 

personeelsleden van Berec. Er dienen 

lijsten van bevoegde deskundigen te 

worden opgesteld met het oog op een 

(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 geografisch 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 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Amendement   222 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet 

worden verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat 

ten aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad 33. 

Schrappen 

_________________  

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 
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februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement   223 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet 

worden verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat 

ten aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad 33. 

Schrappen 

_________________  

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

 



 

AM\1122719NL.docx 45/152 PE602.937v01-00 

 NL 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement   224 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet worden 

verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat 

ten aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad33. 

(18) Berec kan geen besluiten met een 

bindend karakter nemen. 

_________________  

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 
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van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. fr 

 

Amendement   225 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet worden 

verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat ten 

aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad 33. 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet worden 

verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat ten 

aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. 

_________________  

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

 



 

AM\1122719NL.docx 47/152 PE602.937v01-00 

 NL 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. en 

 

Amendement   226 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet worden 

verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap maar onafhankelijk staat 

ten aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad33. 

(18) Aangezien Berec besluiten met een 

bindend karakter kan nemen, moet worden 

verzekerd dat iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die onderworpen is aan of 

betrokken is bij een besluit van Berec, het 

recht heeft om in beroep te gaan bij een 

kamer van beroep, die deel uitmaakt van 

het agentschap en onafhankelijk behoort te 

staan ten aanzien van zijn bestuurlijke en 

regelgevende structuur. Omdat de 

beslissingen van de kamer van beroep 

rechtsgevolgen beogen ten aanzien van 

derden, kan een vordering tot toetsing van 

de wettigheid worden ingesteld bij het 

Gerecht. Om eenvormige voorwaarden te 

waarborgen wat betreft het huishoudelijk 

reglement van de kamer van beroep, 

moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

toegekend. Deze bevoegdheden moeten 

worden uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad33. 

_________________ _________________ 

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

33 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

februari 2011 tot vaststelling van de 

algemene voorschriften en beginselen die 

van toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 
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uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

Or. el 

 

Amendement   227 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Om zijn taken uit te voeren 

heeft het Berec-Bureau passende 

financiële en personele middelen nodig 

De taakuitbreiding van BEREC en de 

complexe diensten die steeds vaker van 

het BEREC-Office worden gevraagd, 

moeten in de middelenraming voor het 

BEREC-Bureau terug te vinden zijn. Ook 

moet de personeelssamenstelling een 

adequaat evenwicht tussen tijdelijke en 

externe medewerkers te zien geven. 

Or. en 

 

Amendement   228 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) Op 24 februari 2011 werd 

tussen het Berec-Bureau en de regering 

van de republiek Litouwen een 

zetelovereenkomst gesloten. 

Or. en 
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Amendement   229 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de autonomie van Berec te 

waarborgen, moet aan het agentschap een 

eigen begroting worden toegekend die 

hoofdzakelijk wordt bekostigd met een 

bijdrage van de Unie. Overeenkomstig 

punt 31 van het Interinstitutioneel Akkoord 

van 2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer35 moet de 

begrotingsautoriteit overeenstemming 

bereiken over de financiering van Berec. 

(20) Om de autonomie van het Berec-

Bureau te waarborgen, moet hieraan een 

eigen begroting worden toegekend die 

hoofdzakelijk wordt bekostigd met een 

bijdrage van de Unie. In de begroting 

moeten de taakuitbreiding en de 

zwaardere rol van het BEREC-Bureau 

terug te vinden zijn.  Overeenkomstig punt 

31 van het Interinstitutioneel Akkoord van 

2 december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, de 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer moet de 

begrotingsautoriteit overeenstemming 

bereiken over de financiering van Berec35. 

_________________ _________________ 

35 Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

35 Interinstitutioneel Akkoord van 2 

december 2013 tussen het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie 

betreffende de begrotingsdiscipline, 

samenwerking in begrotingszaken en een 

goed financieel beheer (PB C 373 van 

20.12.2013, blz. 1). 

Or. en 

 

Amendement   230 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden moet Berec 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden moet Berec 
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juridisch, bestuurlijk en financieel 

autonoom zijn. Te dien einde is het 

noodzakelijk en gepast dat Berec een 

orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid is dat de hem 

toegekende bevoegdheden uitoefent. 

bestuurlijk en financieel autonoom zijn. 

Daarnaast moet het als 

verbindingsorgaan voor de NRI’s 

fungeren ter verzekering van een 

rechtskader voor langere termijn. 

Or. it 

 

Amendement   231 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden moet Berec 

juridisch, bestuurlijk en financieel 

autonoom zijn. Te dien einde is het 

noodzakelijk en gepast dat Berec een 

orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid is dat de hem 

toegekende bevoegdheden uitoefent. 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden behoort Berec 

juridisch, bestuurlijk en financieel 

autonoom te zijn. Te dien einde is het 

noodzakelijk en gepast dat Berec een 

orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid is dat de hem 

toegekende bevoegdheden uitoefent. 

Or. el 

 

Amendement   232 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Als gedecentraliseerd agentschap 

van de Unie moet Berec binnen zijn 

mandaat en het bestaande institutionele 

kader werken. Het mag niet worden 

aangezien als een instantie die een 

standpunt van de Unie ten aanzien van de 

buitenwereld vertolkt of wettelijke 

verbintenissen voor de Unie aangaat. 

Schrappen 
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Or. it 

 

Amendement   233 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Als gedecentraliseerd agentschap 

van de Unie moet Berec binnen zijn 

mandaat en het bestaande institutionele 

kader werken. Het mag niet worden 

aangezien als een instantie die een 

standpunt van de Unie ten aanzien van de 

buitenwereld vertolkt of wettelijke 

verbintenissen voor de Unie aangaat. 

(22) Als onafhankelijk agentschap moet 

Berec binnen zijn mandaat werken. Het 

mag niet worden aangezien als een 

instantie die een standpunt van de Unie ten 

aanzien van de buitenwereld vertolkt of 

wettelijke verbintenissen voor de Unie 

aangaat. 

Or. fr 

 

Amendement   234 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen de werkingssfeer 

van Berec moet het nieuwe agentschap 

openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie moeten Berec en het Berec-

Bureau openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 

Or. en 
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Amendement   235 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen de werkingssfeer 

van Berec moet het nieuwe agentschap 

openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie moeten Berec en het Berec-

Bureau openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 

Or. it 

 

Amendement   236 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen de werkingssfeer van 

Berec moet het nieuwe agentschap 

openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 

(23) Met het oog op een grotere 

consistentie in de toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen de werkingssfeer van 

Berec moet het nieuwe agentschap 

openstaan voor de deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

bevoegd op het gebied van elektronische 

communicatie die daartoe overeenkomsten 

met de Unie hebben gesloten, met name 

van EVA/EER-landen en kandidaat-

lidstaten. 
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Or. en 

 

Amendement   237 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Berec moet de mogelijkheid krijgen 

binnen het kader van zijn bevoegdheden 

communicatieactiviteiten te ontplooien die 

niet ten koste van zijn kerntaken mogen 

gaan en in overeenstemming moeten zijn 

met de relevante communicatie- en 

verspreidingsplannen zoals vastgesteld 

door de raad van bestuur. De inhoud en de 

uitvoering van de communicatiestrategie 

van Berec moet coherent en relevant zijn 

en overeenstemmen met de strategieën en 

activiteiten van de Commissie en de andere 

instellingen om rekening te houden met het 

bredere beeld van de Unie. 

(24) Berec moet met ondersteuning van 

het Berec-Bureau  de mogelijkheid krijgen 

binnen het kader van zijn bevoegdheden 

communicatieactiviteiten te ontplooien die 

niet ten koste van zijn kerntaken mogen 

gaan . De communicatieactiviteiten van 

het Berec-Bureau moeten in 

overeenstemming zijn met de relevante 

communicatie- en verspreidingsplannen 

zoals vastgesteld door de raad van bestuur. 

De inhoud en de uitvoering van de 

communicatiestrategie van het Berec-

Bureau moet coherent en relevant zijn en 

overeenstemmen met de strategieën en 

activiteiten van de Commissie en de andere 

instellingen om rekening te houden met het 

bredere beeld van de Unie. 

Or. en 

 

Amendement   238 

Notis Marias 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Berec moet de mogelijkheid krijgen 

binnen het kader van zijn bevoegdheden 

communicatieactiviteiten te ontplooien die 

niet ten koste van zijn kerntaken mogen 

gaan en in overeenstemming moeten zijn 

met de relevante communicatie- en 

verspreidingsplannen zoals vastgesteld 

(24) Berec moet de mogelijkheid krijgen 

binnen het kader van zijn bevoegdheden 

communicatieactiviteiten te ontplooien die 

niet ten koste van zijn kerntaken mogen 

gaan en in overeenstemming moeten zijn 

met de relevante communicatie- en 

verspreidingsplannen zoals vastgesteld 
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door de raad van bestuur. De inhoud en de 

uitvoering van de communicatiestrategie 

van Berec moet coherent en relevant zijn 

en overeenstemmen met de strategieën en 

activiteiten van de Commissie en de andere 

instellingen om rekening te houden met het 

bredere beeld van de Unie. 

door de raad van bestuur. De inhoud en de 

uitvoering van de communicatiestrategie 

van Berec behoort coherent, objectief en 

relevant te zijn en moet overeenstemmen 

met de strategieën en activiteiten van de 

Commissie en de andere instellingen om 

rekening te houden met het bredere beeld 

van de Unie. 

Or. el 

Amendement   239 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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 of zonodig andere 

autoriteiten en ondernemingen. Verzoeken 

om informatie moeten evenredig zijn en 

mogen geen buitensporige last meebrengen 

voor de adressaten. Hiertoe moet BEREC 

een gemeenschappelijk informatie- en 

communicatiesysteem opzetten om 

overlapping van informatie-aanvragen te 

voorkomen en de communicatie tussen 

alle betrokken instanties te 

vergemakkelijken. 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. 

Or. en 

 

Amendement   240 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Het Bureau van Berec, dat bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 was 

opgericht als communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid, wordt opgevolgd 

door Berec met betrekking tot alle 

eigendomsrechten, overeenkomsten, 

wettelijke verplichtingen, 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. Berec moet het 

personeel van het Bureau van Berec 

overnemen, van wie de rechten en 

plichten onverlet worden gelaten, 

(28) Het Bureau, dat bij Verordening 

(EG) nr. 1211/2009 was opgericht als 

communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid, wordt opgevolgd 

door het Berec-Bureau met betrekking tot 

alle eigendomsrechten, overeenkomsten, 

wettelijke verplichtingen, 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. 

Or. en 

 

Amendement   241 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) Het Bureau van Berec, dat bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 werd 

opgericht als communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid, wordt opgevolgd 

door Berec met betrekking tot alle 

eigendomsrechten, overeenkomsten, 

wettelijke verplichtingen, 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. Berec moet het 

personeel van het Bureau van Berec 

overnemen, van wie de rechten en 

plichten onverlet worden gelaten, 

(28) Het Bureau van Berec, dat bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 was 

opgericht als communautair orgaan met 

rechtspersoonlijkheid, zorgt voor nauwe 

samenwerking met Berec met betrekking 

tot alle eigendomsrechten, 

overeenkomsten, wettelijke verplichtingen, 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. 

Or. it 
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Amendement   242 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie ("Berec") wordt hierbij 

opgericht. 

1. Het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie ("Berec") en het BEREC-

Bureau worden hierbij opgericht 

Or. it 

 

Amendement   243 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Article 1 – paragraph 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie ("Berec") wordt hierbij 

opgericht. 

1. Het Orgaan van Europese 

regelgevende instanties voor elektronische 

communicatie ("Berec") en het BEREC-

Bureau worden hierbij opgericht 

Or. en 

 

Amendement   244 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 

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 
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voor het radiospectrumbeleid). andere Uniebesluiten waarbij nieuwe 

taken en bevoegdheden worden 

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). 

Or. en 

Motivering 

De toevoeging moet een toekomstbestendige verordening opleveren 

 

Amendement   245 

Rolandas Paksas 

 

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 draagt bij aan realisering 

van de doelstellingen van de nationale 

regelgevende en andere instanties (hierna: 

„NRI's”), als bedoeld in artikel 3 van 

richtlijn [...] ('Code Elektronische 

communicatie').. Berec werkt met name 

samen met de NRI’s om te zorgen voor 

een consistente regulerende benadering 

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, het investeren in 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, waaronder 
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ook die van consumenten en bedrijven op 

langere termijn 

Or. en 

 

Amendement   246 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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 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 

geharmoniseerde interne markt. Voorts 

bevordert het een niet-discriminerende 

verkeersafhandeling bij het bieden van 

internettoegangsdiensten; open internet 

toegang; 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. 

Or. en 

Motivering 

Afstemming van de huidige tekst met Verordening (EU) No 2015/2120 

 

Amendement   247 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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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 zorgt primair 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, en daarmee ook aan de in 

artikel 3 genoemde doelstellingen, 

namelijk 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. 

Or. en 

 

Amendement   248 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 
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 om deel 

te nemen aan het werk van Berec en het 

Berec-Bureau, en zorgt voor verplichte 

aanwezigheid van hun vertegenwoordiger 

in de vergaderingen van BEREC. 
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Or. en 

Motivering 

Voor een technisch orgaan is onafhankelijkheid nodig voor de gewenste resultaten.  

Onafhankelijkheid moet niet alleen worden uitgesproken maar ook met de nodige middelen 

worden ondersteund. 

 

Amendement   249 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Berec voert zijn taken 

onafhankelijk, onpartijdig en transparant 

uit. 

Or. en 

 

Amendement   250 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie op 

verzoek of ambtshalve van advies dienen 

over enig onderwerp rond het doel 

waarvoor het is opgericht; 

Or. en 

 

Amendement   251 
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Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; concurrentie en 

investeringen bevorderen; de 

eindverbruikers beschermen. 

Or. it 

 

Amendement   252 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie, het 

Europees Parlement, de Raad en de NRI's, 

op verzoek of op eigen initiatief, over alle 

technische aangelegenheden die tot zijn 

mandaat behoren; 

Or. en 

Motivering 

De medewetgevers hebben gelijke behandeling en toegang tot dezelfde technische expertise 

nodig 

 

Amendement   253 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de Commissie en de 

NRI's, op verzoek of op eigen initiatief, 

over alle technische aangelegenheden die 

tot zijn mandaat behoren, en het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; 

(a) assisteren, adviseren en 

samenwerken met de NRI's, op verzoek of 

op eigen initiatief, over alle technische 

aangelegenheden die tot zijn mandaat 

behoren, en de Commissie, het Europees 

Parlement en de Raad op verzoek 

assisteren en adviseren; 

Or. fr 

 

Amendement   254 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie adviseren omtrent zijn 

analyse van het regelingseffect van elke 

aangelegenheid met betrekking tot de 

marktontwikkeling en -dynamiek in de 

elektronische communicatiesector; 

Or. en 

Motivering 

Besluiten moeten aan de hand van deugdelijke data en analyse worden genomen 

 

Amendement   255 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie adviseren omtrent zijn 

analyse van het regelingseffect van elke 

aangelegenheid met betrekking tot de 

marktontwikkeling en -dynamiek in de 

elektronische communicatiesector; 

Or. en 

 

Amendement   256 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) aanbevelingen en beste praktijken 

uitvaardigen voor de NRI's om een 

consistente uitvoering te bevorderen van 

alle technische aangelegenheden die 

binnen zijn mandaat vallen; 

Or. en 

 

Amendement   257 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) assisteren en adviseren, ook door 

middel van rapportage,  van het Europees 

Parlement en de Raad, op verzoek of op 

eigen initiatief, over alle aangelegenheden 

binnen zijn bevoegdheidssfeer rond 

elektronische communicatie; 

Or. en 
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Amendement   258 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) de Commissie zonodig bijstaan als 

raadgevend orgaan bij voorbereiden en 

uitvaardigen van wetgeving op gebied van 

elektronische communicatie; 

Or. en 

 

Amendement   259 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) besluiten vaststellen: Schrappen 

- over de afbakening van transnationale 

markten in overeenstemming met 

artikel 63 van de richtlijn; 

 

- over een model van summier contract in 

overeenstemming met artikel 95 van de 

richtlijn; 

 

Or. fr 

 

Amendement   260 

Rolandas Paksas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(b) besluiten vaststellen: Schrappen 

over de afbakening van transnationale 

markten in overeenstemming met artikel 

63 van de richtlijn; 

 

over een model van summier contract in 

overeenstemming met artikel 95 van de 

richtlijn; 

 

Or. en 

 

Amendement   261 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - Over reguleringskwesties die 

belemmeringen voor de interne markt 

kunnen veroorzaken of divergentie in de 

uitvoering van het wetgevingskader 

bedoeld in artikel 1 lid 2), door de 

nationale regulerende of andere bevoegde 

instanties, alleen: 

 (a) bij grensoverschrijdende geschillen, 

als de bevoegde nationale regulerende 

instanties niet in staat zijn gebleken 

binnen een periode van zes maanden na 

de datum waarop het geval naar de laatste 

van deze regulerende instanties is 

verwezen, overeenstemming te bereiken; 

 (b) op verzoek van een bevoegde nationale 

regulerende instantie. 

 (c) op klachte van een aanbieder van  

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten 

 Een besluit wordt zo spoedig mogelijk of 

in ieder geval binnen vier maanden na 

verwijzing van de kwestie met tweederde 

meerderheid van de raad van bestuur 

genomen, behoudens uitzonderlijke 

omstandigheden.  Het in lid 1 bedoelde 
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besluit wordt gemotiveerd en gericht aan 

de nationale regulerende instanties die 

daaraan gebonden zijn. 

 De voorzitter stelt de nationale 

regelgevende instanties zonder onnodig 

uitstel op de hoogte van het in alinea 1 

bedoelde besluit. Hij brengt de Commissie 

daarvan op de hoogte. Het besluit wordt 

onverwijld bekendgemaakt op de website 

van BEREC. 

Or. en 

Motivering 

Een consistent mechanisme zoals dat ingevolge de gegevensbeschermingsverordening is 

nodig voor een uniforme interpretatie van Uniewetgeving en voor snel reageren van BEREC 

bij divergerend optreden van nationale regelgevende instanties dat afbreuk doet aan de 

interne markt 

 

Amendement   262 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - Over de consolidatie van de 

interne markt voor elektronische 

communicatie volgens Artikel 32 van de 

richtlijn en de consistente toepassing van 

geschillenafhandeling als bedoeld in 

artikel 33 van de richtlijn; 

Or. en 

Motivering 

BEREC (eigenlijk de raad van regelgevers) brengt thans alleen advies uit omdat het geen 

rechtspersoonlijkheid heeft en geen gemeenschapsorgaan is (BEREC -Bureau is het 

gemeenschapsorgaan). Als het een volwaardig agentschap moet worden, dan moet het ook 

beslissingsbevoegdheid krijgen in belangrijke regulerende aangelegenheden zoals 

marktanalyse, SMP -toewijzing en geschillenafhandeling. Als zulke bevoegdheid niet in de 

bedoeling ligt heeft het geen zin om er een agentschap van te maken. 
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Amendement   263 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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; 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   264 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - inzake het verslag over de 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie 

Or. en 

Motivering 

Harmonisering is een van de primaire doelen van het huidige beleid en dit deel brengt meer 

tools in de beschikbare toolbox 

 

Amendement   265 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e – streepje 7 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - inzake niet-discriminerende 

behandeling van het verkeer bij het 

aanbieden van internettoegangsdiensten 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2015/2120;  

Or. en 

Motivering 

Afstemming van de huidige tekst met Verordening (EU) No 2015/2120 

 

Amendement   266 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) toezicht op en coördinatie van het 

optreden van de NRI's bij de toepassing 

van Verordening (EU) nr. 531/2012, met 

name wat betreft het aanbieden van 

gereguleerde retailroamingdiensten tegen 

binnenlandse prijzen in het belang van de 

eindgebruikers; 

(a) toezicht op en coördinatie van het 

optreden van de NRI's bij de toepassing 

van Verordening (EU) nr. 531/2012, met 

name wat betreft het aanbieden van 

gereguleerde retailroamingdiensten tegen 

binnenlandse prijzen in het belang van de 

eindgebruikers, de evolutie of retail- en 

wholesale roamingprijzen en 

transparantie en vergelijkbaarheid van 

tarieven volgens artikel 19 van  

Verordening (EU) nr. 531/2012; 

Or. en 

Motivering 

Deugdelijke en consistente uitvoering van verordening (EU) nr. 531/2012 moet hoofdzakelijk 

afhangen van evolutie en transparantie van roamingkosten.  BEREC moet daarom zorgen dat 

de kosten overal in de Unie uniform worden berekend 

 

Amendement   267 

Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Marietje Schaake, Angelika Mlinar, Pavel Telička 
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Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) marktontwikkelingen volgen, de 

behoefte aan regulerende innovatie 

beoordelen en optreden van nationale 

regulerende instanties coördineren met 

het oog op nieuwe innovatieve 

elektronische communicatiediensten en 

op convergentie, met name bij 

standaardisatie, nummering en 

spectrumtoewijzing; 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten volgen verschillende benaderingen bij bv toewijzing van nummering of spectrum 

voor het Internet van dingen, en daarom moet BEREC proactief nieuwe markt ontwikkelingen 

volgen en acties coördineren 

 

Amendement   268 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - over markt praktijken met nadelig 

effect voor non-discriminerende 

internettoegang, open internet 

en  consumentenrechten en over 

misbruikpraktijken; 

Or. en 

Motivering 

Afstemming van de huidige tekst met Verordening (EU) No 2015/2120 
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Amendement   269 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter b – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- over de ontwikkeling van de retail- 

en wholesaletarieven voor roamingdiensten 

en de transparantie en vergelijkbaarheid 

van tarieven in overeenstemming met 

artikel 19 van Verordening (EU) nr. 

531/2012; 

- over de ontwikkeling van de retail- 

en wholesaletarieven voor roamingdiensten 

en de transparantie en vergelijkbaarheid 

van tarieven in overeenstemming met 

artikel 19 van Verordening (EU) nr. 

531/2012 en zonodig aanbevelingen aan 

de Commissie ; 

Or. en 

 

Amendement   270 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) Een kader bieden voor 

samenwerking door nationale 

regelgevende instanties en samenwerking 

bevorderen tussen nationale regelgevende 

instanties op nog niet geharmoniseerde 

gebieden. BEREC houdt rekening met de 

resultaten van die samenwerking in zijn 

adviezen, aanbevelingen en besluiten. 

Wanneer het agentschap bindende 

voorschriften voor een dergelijke 

samenwerking nodig acht, richt het tot de 

Commissie aanbevelingen ter zake. 

Or. en 

 

Amendement   271 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een register bijhouden van: Schrappen 

- ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

aanbieden, in overeenstemming met 

artikel 12 van de richtlijn. Berec brengt 

ook gestandaardiseerde verklaringen 

betreffende kennisgevingen door 

ondernemingen uit in overeenstemming 

met artikel 14 van de richtlijn; 

 

- nummers met recht op extraterritoriaal 

gebruik in overeenstemming met 

artikel 87 van de richtlijn; 

 

Or. fr 

 

Amendement   272 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) Een data innovatie-initiatief om de 

inzameling van data door nationale 

regelgevende instanties te moderniseren, 

coördineren en te standaardiseren. 

Behoudens intellectuele 

eigendomsrechten en de vereiste 

vertrouwelijkheid worden deze data 

openbaar gemaakt in een open, 

herbruikbaar en machine-leesbaar format 

op de BEREC website en het Europese 

data portal ; 

Or. en 
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Motivering 

Veel nationale regelgevers houden zich bezig met verschillende mappinginitiatieven en data-

inzameling om het publiek te informeren omtrent de kwaliteit van diensten, 

spectrumtoewijzing, en daarom moeten die initiatieven worden gecoördineerd en in n data 

format openbaar gemaakt 

 

Amendement   273 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter d ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) samenwerken met het 

consumentenbeschermingsnetwerk en 

nationale instanties in zaken rond 

elektronische communicatiediensten die 

van invloed zijn voor 

consumentenbelangen in meerdere 

lidstaten; 

Or. en 

 

Amendement   274 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

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

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) de afschaffing van 

roamingtarieven in de Unie evalueren, 

door met name de tarieffluctuaties op de 

nationale markten na 15 juni 2017 te 

volgen, overeenkomstig Verordening nr. 

(EU) 2017/... tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 531/2012 wat 

betreft de voorschriften voor 

wholesaleroamingmarkten, en 

Verordening (EU) nr. 2015/2120 
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Or. en 

 

Amendement   275 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De taken van BEREC worden op 

de website gepubliceerd en steeds aan 

nieuwe opdrachten aangepast. 

Or. en 

 

Amendement   276 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht voldoen de NRI's 

aan elk besluit en houden zij zoveel 

mogelijk rekening met de adviezen, 

richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken die door Berec zijn aangenomen 

met het oog op een consistente toepassing 

van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

artikel 1, lid 2, bedoelde 

toepassingsgebied. 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht houden de NRI's 

rekening met de adviezen, richtsnoeren, 

aanbevelingen en beste praktijken die door 

Berec zijn aangenomen met het oog op de 

correcte toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen het in artikel 1, lid 2, 

bedoelde toepassingsgebied. 

Or. fr 

 

Amendement   277 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht voldoen de NRI's 

aan elk besluit en houden zij zoveel 

mogelijk rekening met de adviezen, 

richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken die door Berec zijn aangenomen 

met het oog op een consistente toepassing 

van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

artikel 1, lid 2, bedoelde 

toepassingsgebied. 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht houden de NRI's 

rekening met de adviezen, richtsnoeren, 

aanbevelingen en beste praktijken die door 

Berec zijn aangenomen met het oog op de 

correcte toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen het in artikel 1, lid 2, 

bedoelde toepassingsgebied. 

Or. en 

 

Amendement   278 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht voldoen de NRI's 

aan elk besluit en houden zij zoveel 

mogelijk rekening met de adviezen, 

richtsnoeren, aanbevelingen en beste 

praktijken die door Berec zijn aangenomen 

met het oog op een consistente toepassing 

van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

artikel 1, lid 2, bedoelde 

toepassingsgebied. 

3. Onverminderd de naleving van het 

desbetreffende Unierecht houden de NRI's 

en de Commissie zoveel mogelijk rekening 

met de adviezen, richtsnoeren, 

aanbevelingen en beste praktijken die door 

Berec zijn aangenomen met het oog op een 

consistente toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen het in artikel 1, lid 2, 

bedoelde toepassingsgebied. 

Or. en 

 

Amendement   279 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Berec voert zijn taken 

onafhankelijk, onpartijdig en transparant 

uit. Berec ziet erop toe dat 

geïnteresseerden en alle belanghebbenden 

van passende, objectieve, betrouwbare en 

gemakkelijk toegankelijke informatie 

worden voorzien, in het bijzonder met 

betrekking tot de resultaten van zijn 

werkzaamheden. 

Or. en 

 

Amendement   280 

Patrizia Toia 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 3 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. BEREC bevordert de 

samenwerking tussen nationale 

regelgevende instanties onderling en 

tussen nationale regelgevende instanties 

en de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement   281 

Rolandas Paksas 

 

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-

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 

4. Voor zover nodig kan Berec met 

het oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze verordening en van 

zijn taken, indien wenselijk de betrokken 

NRI’s raadplegen en samenwerken met 

bevoegde EU-organen, agentschappen, 
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autoriteiten van derde landen en/of met 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

bureaus en adviesgroepen, met de 

bevoegde autoriteiten van derde landen 

en/of met internationale organisaties. 

Or. en 

 

Amendement   282 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

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-

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 

autoriteiten van derde landen en/of met 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

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-

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 

autoriteiten van lidstaten,  derde landen 

en/of met (inter)nationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

Or. en 

Motivering 

Wegnemen van beperkingen op medewerking van BEREC 

 

Amendement   283 

Constanze Krehl 

 

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-organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 

4. Voor zover nodig werkt Berec met 

het oog op de verwezenlijking van de 

doelstellingen van deze verordening en van 

zijn taken samen met bevoegde EU-

organen, agentschappen, bureaus en 

adviesgroepen, met de bevoegde 
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autoriteiten van derde landen en/of met 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

autoriteiten van derde landen en/of met 

internationale organisaties, in 

overeenstemming met artikel 26. 

Or. en 

 

Amendement   284 

Rolandas Paksas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Het Comité raadpleegt indien 

wenselijk de belanghebbende partijen en 

biedt hun de gelegenheid om binnen een 

redelijk tijdsbestek commentaar te 

leveren. BEREC maakt de resultaten van 

de raadplegingsprocedure voor het 

publiek beschikbaar, onverminderd 

artikel 28. Die raadpleging vindt zo vroeg 

mogelijk in de besluitvorming plaats. 

Or. en 

 

Amendement   285 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. BEREC gaat onafhankelijk en 

onpartijdig te werk, zonder dralen en 

volgens een transparant 

besluitvormingsproces. Berec zorgt ervoor 

dat het publiek en alle belanghebbende 

partijen waar nodig over objectieve, 

betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke 

informatie beschikken, met name over de 

resultaten van zijn werkzaamheden. 
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Or. en 

 

Amendement   286 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Berec raadpleegt indien wenselijk 

de belanghebbende partijen en biedt hun 

de gelegenheid om binnen een redelijk 

tijdsbestek commentaar te leveren. 

BEREC maakt de resultaten van de 

raadplegingsprocedure openbaar. 

Or. en 

Motivering 

Transparantie en deugdelijke raadpleging zijn voorwaarden voor goede prestaties van 

BEREC 

 

Amendement   287 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter. Alvorens besluiten, rapporten of 

andere openbare handelingen uit te 

brengen raadpleegt BEREC 

belanghebbende partijen en geeft hun 

gelegenheid tot commentaar binnen een 

redelijke, naar de complexiteit van de 

materie te bepalen termijn van ten minste 

30 dagen. BEREC maakt de resultaten 

van de raadplegingsprocedure voor het 

publiek beschikbaar, onverminderd 

artikel 28. 
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Or. en 

 

Amendement   288 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 4 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 quater. Onverminderd de artikelen 

21 e.v. benut BEREC de  expertise in de 

NRI’s en werk het samen met de NRI’s en 

de Commissie. BEREC bevordert de 

samenwerking tussen nationale 

regelgevende instanties onderling en 

tussen nationale regelgevende instanties 

en de Commissie. 

Or. en 

 

Amendement   289 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis  

 Organisatie van Berec 

 Berec bestaat uit: 

 (a) Raad van regelgevers; 

 (b) Contactnetwerk; 

 (c) Deskundigenwerkgroepen 

('Werkgroepen'). 

Or. en 

 

Amendement   290 



 

PE602.937v01-00 80/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 bis  

 Organisatie van Berec 

 Berec bestaat uit: 

 (a) een raad van regelgevers, 

 (b) een contactnetwerk; 

 (c) werkgroepen; 

Or. en 

 

Amendement   291 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 ter  

 Samenstelling van de raad van 

regelgevers 

 1. De raad van regelgevers bevat één lid 

per lidstaat. Die persoon is het hoofd of 

een andere vertegenwoordiger van hoog 

niveau van de in elke lidstaat opgerichte 

NRI die in hoofdzaak is belast met het 

toezicht op de dagelijkse werking van de 

markt voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten. 

 In lidstaten waar meer dan één NRI 

verantwoordelijk is krachtens de richtlijn, 

bereiken deze autoriteiten 

overeenstemming over een 

gemeenschappelijke vertegenwoordiger en 

wordt de noodzakelijke coördinatie tussen 

de NRI's gegarandeerd. 
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 2. Bij de uitvoering van de hem bij deze 

verordening opgedragen taken handelt de 

raad van regelgevers onafhankelijk. 

 De leden van de raad van regelgevers 

verlangen noch aanvaarden instructies 

van enige regering, van de Commissie of 

van enige andere publieke of private 

entiteit. 

 3. De NRI's benoemen één 

plaatsvervanger van hoog niveau per 

lidstaat. 

 4. De Commissie heeft een 

waarnemersstatus in vergaderingen van 

Berec en is op voldoende hoog niveau 

vertegenwoordigd. 

 5. De raad van regelgevers kan elkeen van 

wie het advies dienstig kan zijn, 

uitnodigen om de vergaderingen als 

waarnemer bij te wonen. 

Or. en 

Motivering 

Zie de formulering in artikel 4 lid 2 van Verordening (EG) nr. 1211/2009. 

 

Amendement   292 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 ter  

 TAKEN VAN HET BEREC-BUREAU 

 Het Berec-Bureau heeft met name de 

volgende taken: 

 (a) diensten voor administratieve en 

professionele ondersteuning van Berec te 

verzorgen; 

 (b) informatie van NRI’s in te zamelen en 

informatie over de rol en taken van Berec 
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als bedoeld in artikel 2 uit te wisselen en 

door te sturen; 

 (c) optimale regelgevingspraktijken te 

verspreiden onder nationale regelgevende 

instanties, overeenkomstig artikel 2, lid 1; 

 (d) behulpzaam te zijn bij de 

werkvoorbereidingen en andere steun te 

bieden voor de soepele werking van de 

raad van regelgevers, het contactnetwerk 

en de werkgroepen. 

 (e) deel te nemen aan de technische 

activiteiten van de werkgroepen op 

beslissing van de covoorzitters; 

 (f) behulpzaam te zijn bij de 

werkvoorbereidingen en andere steun te 

bieden voor de soepele werking van de 

raad van bestuur; 

 (g) BEREC behulpzaam te zijn bij 

openbare raadplegingen. 

Or. en 

 

Amendement   293 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 quater  

 Vergaderingen en stemregels van de raad 

van regelgevers 

 1. De vergaderingen van de raad van 

regelgevers worden ten minste vier maal 

per jaar door de voorzitter in gewone 

zitting bijeengeroepen. Buitengewone 

vergaderingen worden eveneens op 

initiatief van de voorzitter, op verzoek van 

de Commissie of op verzoek van ten 

minste een derde van de leden van de raad  

bijeengeroepen. De agenda van de 

vergadering wordt door de voorzitter 
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vastgesteld en openbaar gemaakt. 

 2. Indien dit nodig is om de 

onafhankelijkheid van Berec te 

waarborgen of belangenconflicten te 

voorkomen, kan de voorzitter beslissen dat 

bepaalde agendapunten buiten 

aanwezigheid van waarnemers moeten 

worden behandeld. 

 3. De raad van regelgevers besluit met een 

meerderheid van twee derde van de leden, 

tenzij anders bepaald in deze verordening, 

in de richtlijn of in andere 

wetgevingshandelingen van de Unie. Elk 

lid of diens plaatsvervanger heeft één 

stem. De besluiten van de raad van 

regelgevers worden openbaar gemaakt en 

hierin wordt melding gemaakt van een 

voorbehoud van een nationale 

regelgevende instantie indien deze 

daarom verzoekt. 

 4. De raad van regelgevers stelt zijn 

huishoudelijk reglement vast en maakt dit 

openbaar. Het huishoudelijk reglement 

bepaalt de nadere bijzonderheden van de 

stemming, met inbegrip van de 

voorwaarden waaronder een lid namens 

een ander lid kan handelen, de 

quorumvoorschriften en de 

kennisgevingstermijnen voor de 

vergaderingen. Bovendien waarborgt het 

huishoudelijk reglement dat de leden van 

de raad van regelgevers steeds tijdig voor 

elke vergadering de volledige agenda en 

de ontwerpvoorstellen ontvangen zodat zij 

vóór de stemming amendementen kunnen 

voorstellen. In het huishoudelijk 

reglement kunnen onder meer procedures 

voor urgente stemmingen worden 

opgenomen en andere praktische 

regelingen voor het werk van de raad van 

regelgevers. 

Or. en 
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Motivering 

Zie artikel 4, lid 9, en artikel 4, lid 10, van Verordening (EG) nr. 1211/2009. 

 

Amendement   294 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 quinquies  

 Taken van de raad van regelgevers 

 1. De raad van regelgevers voert de in 

artikel 2 opgesomde taken van Berec uit 

en neemt alle besluiten met betrekking tot 

de organisatie van werkzaamheden van 

BEREC. 

 2. De raad van regelgevers kan unaniem 

besluiten nemen namens Berec met 

betrekking tot andere specifieke taken 

genoemd in artikel 2 lid 2bis. 

 3. De raad van regelgevers stelt namens 

BEREC de bijzondere bepalingen vast 

inzake het recht van toegang tot de 

documenten die bij BEREC berusten 

overeenkomstig artikel 27. 

 4. De raad van regelgevers geeft het 

BEREC-bureau advies omtrent zijn 

professionele en  administratieve 

ondersteuning aan BEREC. 

 5. Na raadpleging van de belanghebbende 

partijen overeenkomstig artikel 2, stelt de 

raad van regelgevers het jaarlijkse 

werkprogramma van BEREC vast vóór 

het einde van elk jaar voorafgaand aan 

het jaar waarop het werkprogramma 

betrekking heeft. De raad van regelgevers 

doet het werkprogramma, zodra dit is 

vastgesteld, elk jaar toekomen aan het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie. 
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 6. De raad van regelgevers keurt het 

jaarlijkse activiteitenverslag van Berec 

goed en legt dit voor aan het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

 7. Het Europees Parlement kan onder 

volstrekte eerbiediging van diens 

onafhankelijkheid de voorzitter of een 

vicevoorzitter van de raad van regelgevers 

uitnodigen om een verklaring voor de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement af te leggen omtrent de 

activiteiten van Berec en vragen van de 

commissieleden te beantwoorden. 

Or. en 

Motivering 

Zie artikel 5, leden 1,3, 4 en  5, van Verordening (EG) nr. 1211/2009. 

 

Amendement   295 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 sexies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 sexies  

 Contactnetwerk; 

 1. Het contactnetwerk bestaat uit 

vertegenwoordigers van de NRI's, de 

Commissie, het Berec-Bureau en de 

nationale regelgevende instanties van 

derde landen.  

 2. Het Contactnetwerk staat de raad van 

regelgevers bij in diens taken, met name 

met voorbereiding van de vergaderingen 

van de raad van regelgevers, zoals 

verwerking van de documenten die de 

werkgroepen aanleveren. 

 3. De raad van regelgevers stelt een 

reglement van orde vast met de praktische 
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regelingen voor het functioneren van het 

Contactnetwerk.  

 

Or. en 

 

Amendement   296 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 septies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 septies  

 Functioneren van de werkgroepen 

 1. Wanneer hiertoe reden bestaat, met 

name om het werkprogramma van Berec 

uit te voeren, kan de raad van bestuur de 

nodige werkgroepen oprichten. 

 2. De leden van de werkgroepen van 

deskundigen worden aangesteld door de 

NRI's.  De vertegenwoordigers van de 

Commissie, het Berec-Bureau en de 

nationale regelgevende instanties van 

derde landen nemen ook deel aan de 

werkzaamheden van de werkgroepen. 

 De raad van regelgevers kan individuele 

deskundigen die erkenning genieten op 

het desbetreffende gebied, uitnodigen om 

deel te nemen aan de werkgroepen, indien 

noodzakelijk op ad-hocbasis. 

 3. Indien dit nodig is om de 

onafhankelijkheid van Berec te 

waarborgen of belangenconflicten te 

voorkomen, kan de voorzitter beslissen dat 

bepaalde agendapunten buiten 

aanwezigheid van waarnemers van de 

Commissie, NRI’s uit derde landen en 

andere genodigden waarnemers worden 

behandeld. 

 4. De raad van regelgevers benoemt twee 

covoorzitters van verschillende NRI's bij 
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iedere werkgroep behoudens 

uitzonderlijke en tijdelijke 

omstandigheden. 

 5. De raad van regelgevers stelt een 

reglement van orde vast met de praktische 

regelingen voor het functioneren van de 

werkgroepen. 

Or. en 

Motivering 

Zie ook de voorgestelde wijziging van artikel 10, lid 1. 

 

Amendement   297 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 octies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 2 octies  

 TAKEN VAN HET BEREC-BUREAU 

 Het Berec-Bureau heeft met name de 

volgende taken: 

 (a) diensten voor administratieve en 

professionele ondersteuning van Berec te 

verzorgen; 

 (b) informatie van NRI’s in te zamelen en 

informatie over de rol en taken van Berec 

als bedoeld in artikel 2 uit te wisselen en 

door te sturen; 

 (c) aan de hand van die data regelmatig 

verslag aan Berec uitbrengen van 

specifieke aspecten van de Europese 

telecommunicatiemarkt roaming en 

benchmarking; 

 (d) optimale regelgevingspraktijken te 

verspreiden onder nationale regelgevende 

instanties, overeenkomstig artikel 2, lid 1; 

 (e) behulpzaam te zijn bij de 

werkvoorbereidingen en andere steun te 



 

PE602.937v01-00 88/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

bieden voor de soepele werking van de 

raad van regelgevers, het contactnetwerk 

en de werkgroepen. 

 (f) deel te nemen aan de technische 

activiteiten van de werkgroepen op 

beslissing van de covoorzitters; 

 (g) behulpzaam te zijn bij de 

werkvoorbereidingen en andere steun te 

bieden voor de soepele werking van de 

raad van bestuur; 

 (h) BEREC behulpzaam te zijn bij 

openbare raadplegingen. 

Or. en 

Motivering 

Zie de formulering in artikel 6 lid 2 van Verordening (EG) nr. 1211/2009. 

 

Amendement   298 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een uitvoerend directeur, die de in 

artikel 9 vastgestelde 

verantwoordelijkheden uitoefent; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   299 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een uitvoerend directeur, die de in 

artikel 9 vastgestelde 

- een secretaris-generaal, die de in 

artikel 9 vastgestelde 
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verantwoordelijkheden uitoefent; verantwoordelijkheden uitoefent; 

Or. fr 

 

Amendement   300 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een uitvoerend directeur, die de in 

artikel 9 vastgestelde 

verantwoordelijkheden uitoefent; 

- een directeur, die de in artikel 9 

vastgestelde verantwoordelijkheden 

uitoefent; 

Or. it 

 

Amendement   301 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- werkgroepen; - Werkgroepen van deskundigen 

Or. en 

 

Amendement   302 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – streepje 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- een kamer van beroep. Schrappen 

Or. fr 
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Amendement   303 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

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 

stemgerechtigde vertegenwoordiger per 

lidstaat. 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 

vertegenwoordigers van de Commissie 

nemen deel aan de beraadslagingen met 

stemrecht in administratieve 

aangelegenheden maar niet in 

reguleringskwesties zoals vermeld in 

artikel 2.  

Or. en 

Motivering 

Wil Berec onafhankelijk blijven, dan houdt dat in dat het geen instructies van een regering of 

andere uitvoerende instantie vraagt of aanvaardt. De raad van bestuur van Berec dient alleen 

te bestaan uit vertegenwoordigers van onafhankelijke autoriteiten, terwijl de Commissie het 

recht heeft om met alleen stemrecht in administratieve kwesties aan de activiteiten en 

vergaderingen van de raad deel te nemen  

 

Amendement   304 

Edouard Martin 

 

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 

De raad van bestuur bestaat uit één 

vertegenwoordiger per lidstaat en één 

vertegenwoordiger van de Commissie 

zonder stemrecht. Elke NRI is 

verantwoordelijk voor de benoeming van 
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haar respectieve vertegenwoordiger en 

kiest hiervoor tussen het hoofd of de leden 

van het collegiale orgaan van de NRI. 

haar respectieve vertegenwoordiger en 

kiest hiervoor tussen het hoofd of de leden 

van het collegiale orgaan van de NRI. De 

Commissie laat zich op passend niveau 

vertegenwoordigen. 

Or. en 

 

Amendement   305 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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 

stemgerechtigde vertegenwoordiger per 

lidstaat. 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. 

Or. fr 

 

Amendement   306 

Constanze Krehl 

 

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 

vertegenwoordiger per lidstaat en één 

vertegenwoordiger 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. 
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Or. en 

 

Amendement   307 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

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 

vertegenwoordiger per lidstaat en één 

vertegenwoordiger 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. 

Or. en 

 

Amendement   308 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Nationale regelgevende instanties 

uit landen uit de Europese Economische 

Ruimte (EER) en uit landen die kandidaat 

zijn voor toetreding tot de Europese Unie, 

hebben een waarnemersstatus en zijn op 

een passend niveau vertegenwoordigd. 

BEREC kan andere deskundigen en 

waarnemers uitnodigen zijn 

vergaderingen bij te wonen. 

Or. en 

 

Amendement   309 

Constanze Krehl 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De leden van de raad van bestuur 

handelen op objectieve gronden in het 

belang van de Unie, ter vermindering van 

marktversnippering met het oog op een 

eengemaakte markt voor 

telecommunicatie. 

Or. en 

 

Amendement   310 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lijst van leden van de raad van 

bestuur wordt samen met hun 

belangenverklaring openbaar gemaakt. 

Or. en 

 

Amendement   311 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur is belast met de 

volgende taken: 

1. uitvoering van de in artikel  2 

vermelde taken van Berec, en wel door 

alle nodige beslissingen te nemen en 

leidraad te bieden aan de uitvoerend 

directeur.  Hierbij verlaat hij zich ook op 

het werk van de werkgroepen. De raad van 

bestuur is belast met de volgende taken: 
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Or. en 

 

Amendement   312 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de algemene beleidslijnen voor de 

activiteiten van Berec bepalen en elk jaar 

het enig programmeringsdocument van 

Berec vaststellen bij tweederde 

meerderheid van de stemgerechtigde 

leden, rekening houdend met het advies 

van de Commissie en in overeenstemming 

met artikel 15; 

(a) de algemene beleidslijnen voor de 

activiteiten van Berec bepalen en elk jaar 

het enig programmeringsdocument van 

Berec vaststellen met eenparigheid van 

stemmen van de stemgerechtigde leden, 

rekening houdend met het advies van de 

Commissie en in overeenstemming met 

artikel 15; 

Or. fr 

 

Amendement   313 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) bij tweederde meerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden de jaarlijkse 

begroting van Berec vaststellen en 

overeenkomstig hoofdstuk III de overige 

taken betreffende de begroting van Berec 

uitoefenen; 

(b) met eenparigheid van stemmen 

van zijn stemgerechtigde leden de 

jaarlijkse begroting van Berec vaststellen 

en overeenkomstig hoofdstuk III de 

overige taken betreffende de begroting van 

Berec uitoefenen; 

Or. fr 

 

Amendement   314 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag van Berec goedkeuren 

en het verslag alsmede de beoordeling 

ervan jaarlijks vóór 1 juli toezenden aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

(c) het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag van Berec goedkeuren 

en het verslag alsmede de beoordeling 

ervan jaarlijks vóór 1 juli toezenden aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

jaarlijkse activiteitenverslag van Berec 

wordt tijdens een openbare vergadering 

door de uitvoerend directeur aan het 

Parlement en de Raad aangeboden. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

Or. en 

 

Amendement   315 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter m 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(m) de uitvoerend directeur benoemen 

en, indien van toepassing zijn 

ambtstermijn verlengen of hem uit zijn 

functie ontheffen overeenkomstig artikel 

22; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   316 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter m 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(m) de uitvoerend directeur benoemen 

en, indien van toepassing zijn ambtstermijn 

(m) de secretaris-generaal benoemen 

en, indien van toepassing, zijn 
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verlengen of hem uit zijn functie ontheffen 

overeenkomstig artikel 22; 

ambtstermijn verlengen of hem uit zijn 

functie ontheffen overeenkomstig 

artikel 22; 

Or. fr 

 

Amendement   317 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter n 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) overeenkomstig het Statuut en de 

regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden een rekenplichtige 

benoemen die volledig onafhankelijk is bij 

de uitvoering van zijn taken. Berec kan de 

rekenplichtige van de Commissie 

benoemen als rekenplichtige van Berec; 

(n) overeenkomstig het Statuut en de 

regeling welke van toepassing is op de 

andere personeelsleden een rekenplichtige 

benoemen die volledig onafhankelijk is bij 

de uitvoering van zijn taken. Het Berec-

Bureau kan delfde rekenplichtige 

benoemen als een ander Unie-orgaan. 

Het Berec-Bureau kan ook met de 

Commissie overeenkomen dat de 

rekenplichtige van de Commissie tevens 

optreedt als rekenplichtige van het Berec-

Bureau. 

Or. en 

 

Amendement   318 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter o 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) de leden van de kamer van beroep 

benoemen; 

Schrappen 

Or. fr 
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Amendement   319 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer uitzonderlijke omstandigheden 

dat vereisen, kan de raad van bestuur 

besluiten de delegatie van de 

bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag aan de uitvoerend 

directeur en de bevoegdheden die deze 

laatste op zijn beurt heeft gedelegeerd, 

tijdelijk op te schorten en deze 

bevoegdheden zelf uit te oefenen of te 

delegeren aan een van zijn leden of aan 

een ander personeelslid dan de uitvoerend 

directeur. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   320 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar, met 

uitzondering van de eerste ambtstermijn 

van de na de inwerkingtreding van deze 

verordening verkozen vicevoorzitter, die 

twee jaar bedraagt. Hun ambtstermijn 

kan eenmaal worden verlengd. 

3. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt één jaar. 

Or. en 

 

Amendement   321 

Edouard Martin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar, met 

uitzondering van de eerste ambtstermijn 

van de na de inwerkingtreding van deze 

verordening verkozen vicevoorzitter, die 

twee jaar bedraagt. Hun ambtstermijn kan 

eenmaal worden verlengd. 

3. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar, met 

uitzondering van de eerste ambtstermijn 

van de na de inwerkingtreding van deze 

verordening verkozen vicevoorzitter, die 

twee jaar bedraagt. Hun ambtstermijn kan 

niet meteen worden verlengd. 

Or. en 

 

Amendement   322 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Onverminderd de bevoegdheden 

van de raad van bestuur verricht de 

secretaris-generaal zijn taken op 

onafhankelijke wijze zonder instructies te 

vragen of te aanvaarden van enige 

regering, instelling, persoon of orgaan. 

Or. en 

 

Amendement   323 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 ter. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit over de 

uitoefening van zijn taken aan het 

Europees Parlement. 
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Or. en 

 

Amendement   324 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur neemt deel 

aan de beraadslagingen maar heeft geen 

stemrecht. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   325 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur neemt deel 

aan de beraadslagingen maar heeft geen 

stemrecht. 

2. De secretaris-generaal neemt deel 

aan de beraadslagingen maar heeft geen 

stemrecht. 

Or. fr 

 

Amendement   326 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, 

onder a) en b), en artikel 22, lid 8, beslist 

de raad van bestuur bij meerderheid van 

zijn stemgerechtigde leden. 

1. Onverminderd artikel 5, lid 1, 

onder a) en b), en artikel 22, lid 8, beslist 

de raad van bestuur bij tweederde 

meerderheid van zijn stemgerechtigde 
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leden. 

Or. fr 

 

Amendement   327 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur neemt niet 

deel aan de stemming. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   328 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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 secretaris-generaal neemt niet 

deel aan de stemming. 

Or. fr 

 

Amendement   329 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

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 directeur neemt niet deel aan de 

stemming. 

Or. it 
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Amendement   330 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Angelika Mlinar, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis  

 Onafhankelijkheid 

 1. De leden van de raad van bestuur 

handelen onafhankelijk en objectief in het 

belang van de Unie als geheel ongeacht 

nationale of persoonlijke belangen. 

 2. Onverminderd de bevoegdheden van  

Commissie en de nationale regelgevende 

instanties vragen of aanvaarden de leden 

van de raad van bestuur geen instructies 

van overheidsinstanties of andere 

publieke of private entiteiten. De leden 

van de raad van bestuur voeren de hun 

opgedragen taken volledig onafhankelijk 

uit, en er mag met name geen sprake zijn 

van ongepaste politieke beïnvloeding en 

van bemoeienis vanuit het bedrijfsleven 

waardoor hun onafhankelijkheid zou 

worden aangetast.  

Or. en 

 

Amendement   331 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – Afdeling 2 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoerend directeur Administratief Comité 

Or. en 
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Amendement   332 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – Afdeling 2 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoerend directeur Secretaris-generaal 

Or. fr 

 

Amendement   333 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – Afdeling 2 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Uitvoerend directeur directeur 

 (Deze vervanging van "uitvoerend 

directeur" door "directeur" geldt voor de 

gehele tekst) 

Or. it 

 

Amendement   334 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

Verantwoordelijkheden van de secretaris-

generaal 

Or. fr 

 

Amendement   335 

Edouard Martin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

Taken van het Administratief Comité 

Or. en 

 

Amendement   336 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur geeft 

leiding aan Berec. De uitvoerend 

directeur legt verantwoording af aan de 

raad van bestuur. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   337 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur geeft 

leiding aan Berec. De uitvoerend directeur 

legt verantwoording af aan de raad van 

bestuur. 

1. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor het beheer van de 

Autoriteit en bereidt de werkzaamheden 

van de raad van bestuur voor. De 

uitvoerend directeur legt verantwoording af 

aan de raad van bestuur. 

Or. en 
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Amendement   338 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur geeft 

leiding aan Berec. De uitvoerend directeur 

legt verantwoording af aan de raad van 

bestuur. 

1. De secretaris-generaal geeft 

administratief leiding aan Berec. De 

secretaris-generaal legt verantwoording af 

aan de raad van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement   339 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het Administratief Comité neemt 

mutatis mutandis de opvolging van 

BEREC-Bureau. Onder begeleiding van 

de raad van bestuur biedt het 

Administratief Comité administratieve en 

ondersteunende diensten aan BEREC, als 

omschreven in lid 5. 

Or. en 

 

Amendement   340 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur verricht de uitvoerend directeur 

zijn taken op onafhankelijke wijze zonder 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur verricht het administratief comité 

en met name het hoofd daarvan zijn taken 
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instructies te vragen of te aanvaarden van 

enige regering, instelling, persoon of 

orgaan. 

op onafhankelijke wijze zonder instructies 

te vragen of te aanvaarden van een 

regering, instelling, persoon of orgaan. 

Or. en 

 

Amendement   341 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur verricht de uitvoerend directeur 

zijn taken op onafhankelijke wijze zonder 

instructies te vragen of te aanvaarden van 

enige regering, instelling, persoon of 

orgaan. 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur verricht de uitvoerend directeur 

zijn taken op onafhankelijke wijze zonder 

instructies te vragen of te aanvaarden van 

enige regering, instelling, persoon, NRI of 

orgaan. 

Or. en 

 

Amendement   342 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de Commissie en van de raad van 

bestuur verricht de uitvoerend directeur 

zijn taken op onafhankelijke wijze zonder 

instructies te vragen of te aanvaarden van 

enige regering, instelling, persoon of 

orgaan. 

2. Onverminderd de bevoegdheden 

van de raad van bestuur verricht de 

secretaris-generaal zijn taken op 

onafhankelijke wijze zonder instructies te 

vragen of te aanvaarden van enige 

regering, instelling, persoon of orgaan. 

Or. fr 
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Amendement   343 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitvoering van zijn 

taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur verzoeken verslag uit te brengen 

over de uitvoering van zijn taken. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   344 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitvoering van zijn 

taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur verzoeken verslag uit te brengen 

over de uitvoering van zijn taken. 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit over Berec aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

Or. en 

 

Amendement   345 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitvoering van zijn 

3. De secretaris-generaal brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitvoering van zijn 
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taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur verzoeken verslag uit te brengen 

over de uitvoering van zijn taken. 

taken. De Raad kan de secretaris-generaal 

verzoeken verslag uit te brengen over de 

uitvoering van zijn taken. 

Or. fr 

 

Amendement   346 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur is de 

wettelijke vertegenwoordiger van Berec. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   347 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur is wettelijk 

vertegenwoordiger van Berec. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement   348 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur is de 

wettelijke vertegenwoordiger van Berec. 

4. De secretaris-generaal is de 

wettelijke vertegenwoordiger van Berec. 
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Or. fr 

 

Amendement   349 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De uitvoerend directeur is de 

wettelijke vertegenwoordiger van Berec. 

4. De directeur is de wettelijke 

vertegenwoordiger van het Berec-Bureau. 

Or. en 

 

Amendement   350 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerend directeur is belast 

met de tenuitvoerlegging van de taken van 

Berec. De uitvoerend directeur is in het 

bijzonder belast met: 

5. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de taken van Berec volgens de richtlijnen 

van de bestuursraad. De uitvoerend 

directeur is in het bijzonder belast met: 

Or. en 

 

Amendement   351 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerend directeur is belast 

met de tenuitvoerlegging van de taken van 

Berec. De uitvoerend directeur is in het 

5. Het administratief comité is belast 

met de voorbereiding en uitvoering van de 

taken van Berec. In het bijzonder is het 
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bijzonder belast met: verantwoordelijk voor: 

Or. en 

 

Amendement   352 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerend directeur is belast 

met de tenuitvoerlegging van de taken van 

Berec. De uitvoerend directeur is in het 

bijzonder belast met: 

5. De secretaris-generaal is belast 

met de tenuitvoerlegging van de taken van 

Berec. De secretaris-generaal is in het 

bijzonder belast met: 

Or. fr 

 

Amendement   353 

Jean-Luc Schaffhauser, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het opstellen van het enig 

programmeringsdocument en de indiening 

ervan bij de raad van bestuur; 

(c) het opstellen van het enig 

programmeringsdocument, in overleg met 

de NRI's, en de indiening ervan bij de raad 

van bestuur; 

Or. fr 

 

Amendement   354 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, twee maal per jaar 

aan de Commissie en op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 

Or. fr 

 

Amendement   355 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, twee maal per jaar 

aan de Commissie en op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, eenmaal per jaar 

aan de Commissie en op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 

Or. en 

 

Amendement   356 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) de bescherming van de financiële 

belangen van de Unie door toepassing van 

maatregelen ter voorkoming van fraude, 

corruptie en andere onwettige activiteiten, 

door het verrichten van effectieve controles 

en, indien onregelmatigheden worden 

(g) de toepassing van maatregelen ter 

voorkoming van fraude, corruptie en 

andere onwettige activiteiten, het 

verrichten van effectieve controles en, 

indien onregelmatigheden worden 

vastgesteld, de terugvordering van ten 
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vastgesteld, door terugvordering van ten 

onrechte betaalde bedragen en, waar 

nodig, het opleggen van doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende 

administratieve maatregelen, met inbegrip 

van financiële sancties; 

onrechte betaalde bedragen; 

Or. fr 

 

Amendement   357 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De uitvoerend directeur beslist 

eveneens of het voor de efficiënte en 

effectieve uitvoering van de taken van 

Berec noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van 

administratieve functies van Berec 

worden vermeden. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   358 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

PE602.937v01-00 112/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

6. De uitvoerend directeur beslist 

eveneens of het voor de efficiënte en 

effectieve uitvoering van de taken van 

Berec noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van 

administratieve functies van Berec 

worden vermeden. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement   359 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De uitvoerend directeur beslist 

eveneens of het voor de efficiënte en 

effectieve uitvoering van de taken van 

Berec noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van administratieve 

functies van Berec worden vermeden. 

6. De directeur beslist eveneens of het 

voor de efficiënte en effectieve uitvoering 

van de taken van het Berec-Bureau 

noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van administratieve 

functies van Berec worden vermeden. Zo’n 

besluit vergt een voorafgaande 

effectbeoordeling voor de 

personeelssituatie en de begroting in een 

meerjarig plan. 
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Or. en 

 

Amendement   360 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De uitvoerend directeur beslist 

eveneens of het voor de efficiënte en 

effectieve uitvoering van de taken van 

Berec noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van administratieve 

functies van Berec worden vermeden. 

6. Het administratief comité beslist 

eveneens of het voor de efficiënte en 

effectieve uitvoering van de taken van 

Berec noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden te vestigen in een of meer 

lidstaten. Het besluit om een plaatselijk 

kantoor op te richten wordt vooraf 

goedgekeurd door de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken lidstaat of 

lidstaten. In het besluit wordt het 

toepassingsgebied van de in dat lokale 

kantoor te verrichten activiteiten op 

zodanige wijze omschreven dat onnodige 

kosten en verdubbeling van administratieve 

functies van Berec worden vermeden. 

Or. en 

 

Amendement   361 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk II – Afdeling 3 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

WERKGROEPEN Deskundigen-werkgroepen  

Or. en 

 

Amendement   362 

Edouard Martin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer dit gerechtvaardigd is, 

met name om het werkprogramma van 

Berec uit te voeren, kan de raad van 

bestuur de nodige werkgroepen oprichten. 

1. Wanneer dit gerechtvaardigd is, 

met name om het werkprogramma van 

Berec uit te voeren, kan de raad van 

bestuur de nodige deskundigen-

werkgroepen oprichten. 

Or. en 

 

Amendement   363 

Edouard Martin 

 

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 

NRI's en de Commissie, personeelsleden 

van Berec en de nationale regelgevende 

instanties van derde landen die aan de 

werkzaamheden van Berec deelnemen. 

De raad van bestuur benoemt de leden van 

de deskundigenwerkgroepen, die kunnen 

worden bijgewoond door deskundigen van 

de NRI's en de Commissie, 

personeelsleden van Berec en de nationale 

regelgevende instanties van derde landen 

die aan de werkzaamheden van Berec 

deelnemen. 

Or. en 

 

Amendement   364 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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 

NRI's en de Commissie, personeelsleden 

van Berec en de nationale regelgevende 

De raad van bestuur benoemt de leden van 

de werkgroepen, waaraan kan worden 

deelgenomen door deskundigen van de 

NRI's, personeelsleden van Berec en de 

nationale regelgevende instanties van derde 
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instanties van derde landen die aan de 

werkzaamheden van Berec deelnemen. 

landen die aan de werkzaamheden van 

Berec deelnemen. 

Or. fr 

 

Amendement   365 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), derde streepje, worden de leden 

ervan aangesteld uit de lijsten van erkende 

deskundigen die door de NRI's, de 

Commissie en de uitvoerend directeur zijn 

verstrekt. 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), derde streepje, worden de leden 

ervan aangesteld uit de lijsten van erkende 

deskundigen die door de NRI's zijn 

verstrekt. 

Or. fr 

 

Amendement   366 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 

d), derde streepje, worden de leden ervan 

aangesteld uit de lijsten van erkende 

deskundigen die door de NRI's, de 

Commissie en de uitvoerend directeur zijn 

verstrekt. 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), derde streepje, worden de leden 

ervan aangesteld uit de lijsten van erkende 

deskundigen die door de NRI's en de 

Commissie zijn verstrekt. 

Or. en 
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Amendement   367 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), tweede streepje, worden de leden 

uitsluitend aangesteld uit lijsten van 

gekwalificeerde deskundigen die door de 

NRI's en de uitvoerend directeur zijn 

verstrekt. 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), tweede streepje, worden de leden 

uitsluitend aangesteld uit lijsten van 

gekwalificeerde deskundigen die door de 

NRI's zijn verstrekt. 

Or. fr 

 

Amendement   368 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 

d), tweede streepje, worden de leden 

uitsluitend aangesteld uit lijsten van 

gekwalificeerde deskundigen die door de 

NRI’s en de uitvoerend directeur zijn 

verstrekt. 

In het geval van de werkgroepen die 

worden opgericht ter uitvoering van de 

taken als bedoeld in artikel 2, lid 1, 

onder d), tweede streepje, worden de leden 

uitsluitend aangesteld uit lijsten van 

gekwalificeerde deskundigen die door de 

NRI's zijn verstrekt. 

Or. en 

 

Amendement   369 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De werkgroepen worden 

gecoördineerd en geleid door een 

personeelslid van Berec, dat wordt 

aangewezen volgens het reglement van 

orde. 

3. De werkgroepen worden 

gecoördineerd en geleid door een lid van 

een NRI, dat wordt aangewezen volgens 

het reglement van orde. 

Or. fr 

 

Amendement   370 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Berec ondersteunt de werkgroepen. 5. Berec biedt administratieve en 

inhoudelijke steun aan de werkgroepen. 

Or. en 

 

Amendement   371 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 11  Schrappen 

Oprichting en samenstelling van de kamer 

van beroep 

 

1. Berec richt één kamer van beroep op.  

2. De kamer van beroep is samengesteld 

uit een voorzitter en twee andere leden. 

Elk lid van de kamer van beroep heeft een 

plaatsvervanger. De plaatsvervanger 

vertegenwoordigt het lid indien het 

afwezig is. 

 

3. De raad van bestuur benoemt de 

voorzitter, de andere leden en hun 
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plaatsvervangers uit een door de 

Commissie opgestelde lijst van 

gekwalificeerde kandidaten. 

4. Wanneer de kamer van beroep van 

oordeel is dat de aard van de procedure 

dit vereist, kan zij de raad van bestuur 

verzoeken twee extra leden en 

plaatsvervangers te benoemen op basis 

van de in lid 3 genoemde lijst. 

 

5. Op verzoek van Berec stelt de 

Commissie het reglement van orde van de 

kamer van beroep vast, na overleg met de 

raad van bestuur en in overeenstemming 

met de in artikel 36, lid 2, bedoelde 

procedure. 

 

Or. fr 

 

Amendement   372 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De raad van bestuur benoemt de 

voorzitter, de andere leden en hun 

plaatsvervangers uit een door de 

Commissie opgestelde lijst van 

gekwalificeerde kandidaten. 

3. De raad van bestuur benoemt de 

voorzitter, de andere leden en hun 

plaatsvervangers uit een door de voorzitter 

van de raad van bestuur opgestelde 

voordrachtslijst van gekwalificeerde 

kandidaten. 

Or. en 

 

Amendement   373 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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5. Op verzoek van Berec stelt de 

Commissie het reglement van orde van de 

kamer van beroep vast, na overleg met de 

raad van bestuur en in overeenstemming 

met de in artikel 36, lid 2, bedoelde 

procedure. 

5. De raad van bestuur stelt het 

reglement van orde van de kamer van 

beroep vast. 

Or. en 

 

Amendement   374 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 12  Schrappen 

Leden van de kamer van beroep  

1. De ambtstermijn van de leden en de 

plaatsvervangers van de kamer van 

beroep bedraagt vier jaar. Hun 

ambtstermijn kan door de raad van 

bestuur worden verlengd voor bijkomende 

termijnen van vier jaar, op voorstel van de 

Commissie. 

 

2. De leden van een kamer van beroep zijn 

onafhankelijk en mogen geen andere 

taken binnen Berec vervullen. Bij het 

nemen van hun beslissingen vragen noch 

aanvaarden zij instructies van regeringen 

of andere organen. 

 

3. De leden van de kamer van beroep 

kunnen tijdens hun ambtstermijn niet uit 

hun functie worden ontheven noch uit de 

lijst van gekwalificeerde kandidaten 

worden geschrapt, tenzij er ernstige 

gronden zijn voor deze ontheffing en de 

raad van bestuur op voorstel van de 

Commissie hiertoe besluit. 

 

Or. fr 
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Amendement   375 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13  Schrappen 

Uitsluiting en wraking  

1. De leden van de kamer van beroep 

mogen niet aan een beroepsprocedure 

deelnemen wanneer zij daarbij enig 

persoonlijk belang hebben of voordien 

betrokken zijn geweest als 

vertegenwoordiger van een van de 

partijen in de procedure, of wanneer zij 

hebben deelgenomen aan de vaststelling 

van het besluit waartegen beroep wordt 

ingesteld. 

 

2. Indien een lid van de kamer van beroep 

om een in lid 1 genoemde reden of om een 

andere reden van mening is dat hij niet 

aan een beroepsprocedure kan 

deelnemen, stelt hij de kamer van beroep 

daarvan in kennis. 

 

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. 

 

4. De kamer van beroep beslist in de in 

leden 2 en 3 genoemde gevallen zonder de 

deelneming van het betrokken lid over de 

te ondernemen actie. Bij het nemen van 

deze beslissing wordt het betrokken lid in 

de kamer van beroep vervangen door zijn 

plaatsvervanger. 
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Or. fr 

 

Amendement   376 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14  Schrappen 

Besluiten waartegen beroep kan worden 

ingesteld 

 

1.  

Voor de kamer van beroep kan beroep 

kan worden ingesteld tegen besluiten van 

Berec krachtens artikel 2, lid 1, onder b). 

 

Elke natuurlijke of rechtspersoon, met 

inbegrip van NRI's, kan beroep instellen 

tegen een in dit lid bedoeld besluit dat 

gericht is tot die persoon, of tegen een 

besluit dat, ofschoon in de vorm van een 

besluit gericht tot een andere persoon, 

hem rechtstreeks en individueel raakt. 

 

2. Een ingevolge lid 1 van dit artikel 

ingesteld beroep heeft geen schorsende 

werking. De kamer van beroep kan echter 

de toepassing schorsen van het besluit 

waartegen het beroep is ingesteld. 

 

Or. fr 

 

Amendement   377 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk III – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

OPSTELLING EN STRUCTUUR VAN 

DE BEGROTING 

OPSTELLING EN STRUCTUUR VAN 

DE BEGROTING VAN HET BEREC-
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BUREAU 

Or. en 

 

Amendement   378 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Elk jaar stelt de uitvoerend directeur een 

ontwerp van programmeringsdocument op 

dat de meerjarige en jaarlijkse 

programmering bevat ("enig 

programmeringsdocument"), in 

overeenstemming met artikel 32 van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie en 

rekening houdend met de richtsnoeren 

van de Commissie38. 

Elk jaar stelt de secretaris-generaal een 

ontwerp van programmeringsdocument op 

dat de meerjarige en jaarlijkse 

programmering bevat ("enig 

programmeringsdocument"). 

_________________  

38 Mededeling van de Commissie over de 

richtsnoeren voor het 

programmeringsdocument voor 

gedecentraliseerde agentschappen en het 

model voor het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag voor gedecentraliseerde 

agentschappen (C(2014) 9641). 

 

Or. fr 

 

Amendement   379 

Jean-Luc Schaffhauser, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur stelt het enig 

programmeringsdocument vervolgens vast 

De raad van bestuur stelt het enig 

programmeringsdocument vervolgens vast. 
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rekening houdend met het advies van de 

Commissie. Hij zendt het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie het 

document toe alsook alle later bijgewerkte 

versies van dit document. 

Hij zendt het Europees Parlement, de Raad 

en de Commissie het document toe alsook 

alle later bijgewerkte versies van dit 

document. 

Or. fr 

 

Amendement   380 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het jaarlijkse werkprogramma 

bevat gedetailleerde doelstellingen en 

verwachte resultaten, met inbegrip van 

prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 

beschrijving van de te financieren acties en 

een indicatie van de financiële en personele 

middelen die aan iedere actie worden 

toegewezen overeenkomstig de beginselen 

betreffende activiteitsgestuurde begroting 

en beheer. Het jaarlijkse werkprogramma 

is consistent met het in lid 4 bedoelde 

meerjarige werkprogramma. Het vermeldt 

duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 

gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 

vorige begrotingsjaar. 

2. Het jaarlijkse werkprogramma 

bevat gedetailleerde doelstellingen en 

verwachte resultaten, met inbegrip van 

prestatie-indicatoren. Het bevat voorts een 

beschrijving van de te financieren acties en 

een indicatie van de financiële en personele 

middelen die aan iedere actie worden 

toegewezen overeenkomstig de beginselen 

betreffende activiteitsgestuurde begroting 

en beheer. Het jaarlijkse werkprogramma 

is consistent met het in artikel 2 octies lid 5 

bedoelde jaarlijkse werkprogramma van 

Berec en met het in lid 4 bedoelde 

meerjarige werkprogramma. Het vermeldt 

duidelijk de taken die zijn toegevoegd, 

gewijzigd of geschrapt ten opzichte van het 

vorige begrotingsjaar. Eventuele extra 

taken worden beoordeeld in het licht van 

de beschikbare middelen. 

Or. en 

 

Amendement   381 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elk jaar stelt de uitvoerend 

directeur een voorlopige ontwerpraming op 

van de ontvangsten en uitgaven van Berec 

voor het volgende begrotingsjaar, met 

inbegrip van de personeelsformatie, en 

zendt deze toe aan de raad van bestuur. 

1. Elk jaar stelt de directeur een 

voorlopige ontwerpraming op van de 

ontvangsten en uitgaven van het Berec-

Bureau voor het volgende begrotingsjaar, 

met inbegrip van de personeelsformatie, en 

zendt deze toe aan de raad van bestuur. 

Or. en 

 

Amendement   382 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De raad van bestuur stelt op basis 

van dit ontwerp een voorlopige 

ontwerpraming vast van de ontvangsten 

en uitgaven van Berec voor het volgende 

begrotingsjaar. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   383 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ontwerpraming van de 

ontvangsten en uitgaven van Berec wordt 

elk jaar uiterlijk op 31 januari toegezonden 

aan de Commissie. De informatie in de 

ontwerpraming van de ontvangsten en 

uitgaven van Berec en in het enig 

programmeringsdocument als bedoeld in 

artikel 15, lid 1, moet coherent zijn. 

3. De secretaris-generaal zendt de 

ontwerpraming van de ontvangsten en 

uitgaven van Berec elk jaar uiterlijk op 

31 januari toe aan de Raad en de lidstaten. 

De informatie in de ontwerpraming van de 

ontvangsten en uitgaven van Berec en in 

het enig programmeringsdocument als 

bedoeld in artikel 15, lid 1, moet coherent 

zijn. 
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Or. fr 

 

Amendement   384 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie zendt de 

ontwerpraming, samen met het ontwerp 

van algemene begroting van de Unie, toe 

aan de begrotingsautoriteit. 

4. De Raad zendt de ontwerpraming, 

samen met het ontwerp van algemene 

begroting van de Unie, toe aan de 

begrotingsautoriteit. 

Or. fr 

 

Amendement   385 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur voert de 

begroting van Berec uit. 

1. De secretaris-generaal voert de 

begroting van Berec uit. 

Or. fr 

 

Amendement   386 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur zendt de 

begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante 

informatie toe over de resultaten van de 

evaluatieprocedures. 

2. De secretaris-generaal zendt de 

begrotingsautoriteit jaarlijks alle relevante 

informatie over de resultaten van de 

evaluatieprocedures toe. 
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Or. fr 

 

Amendement   387 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Na ontvangst van de opmerkingen 

van de Rekenkamer over de voorlopige 

rekeningen van Berec stelt de 

rekenplichtige van Berec de definitieve 

rekeningen op onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid. De uitvoerend 

directeur dient de definitieve rekeningen 

voor advies in bij de raad van bestuur. 

3. Na ontvangst van de opmerkingen 

van de Rekenkamer over de voorlopige 

rekeningen van Berec stelt de 

rekenplichtige van Berec de definitieve 

rekeningen op onder zijn eigen 

verantwoordelijkheid. De secretaris-

generaal dient de definitieve rekeningen 

voor advies in bij de raad van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement   388 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat 

volgt op het afgesloten begrotingsjaar, 

zendt de uitvoerend directeur de 

definitieve rekeningen, samen met het 

advies van de raad van bestuur, toe aan het 

Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. 

5. Uiterlijk op 1 juli van het jaar dat 

volgt op het afgesloten begrotingsjaar, 

zendt de secretaris-generaal de definitieve 

rekeningen, samen met het advies van de 

raad van bestuur, toe aan het Europees 

Parlement, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer. 

Or. fr 

 

Amendement   389 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 19 – lid 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De uitvoerend directeur geeft de 

Rekenkamer uiterlijk op 30 september 

antwoord op haar opmerkingen. De 

uitvoerend directeur zendt dit antwoord 

eveneens toe aan de raad van bestuur. 

7. De secretaris-generaal geeft de 

Rekenkamer uiterlijk op 30 september 

antwoord op haar opmerkingen. De 

secretaris-generaal zendt dit antwoord 

eveneens toe aan de raad van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement   390 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De uitvoerend directeur verstrekt 

het Europees Parlement op zijn verzoek, 

overeenkomstig artikel 165, lid 3, van het 

Financieel Reglement39, alle inlichtingen 

die nodig zijn voor het goede verloop van 

de kwijtingsprocedure voor het betrokken 

begrotingsjaar. 

8. De secretaris-generaal verstrekt 

het Europees Parlement op zijn verzoek, 

overeenkomstig artikel 165, lid 3, van het 

Financieel Reglement39, alle inlichtingen 

die nodig zijn voor het goede verloop van 

de kwijtingsprocedure voor het betrokken 

begrotingsjaar. 

_________________ _________________ 

39 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012). 

39 Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van 

de Unie en tot intrekking van Verordening 

(EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 

van 26.10.2012). 

Or. fr 

 

Amendement   391 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 20 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiële voorschriften die op Berec 

van toepassing zijn, worden na 

raadpleging van de Commissie vastgesteld 

door de raad van bestuur. Deze financiële 

regeling mag slechts afwijken van 

Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 indien dit in verband met 

de activiteiten van Berec specifiek vereist 

is en de Commissie vooraf toestemming 

heeft verleend. 

De financiële voorschriften die op Berec 

van toepassing zijn, worden vastgesteld 

door de raad van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement   392 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 22  Schrappen 

Benoeming van de uitvoerend directeur  

1. De uitvoerend directeur wordt als 

tijdelijk functionaris van Berec in dienst 

genomen op grond van artikel 2, onder a), 

van de Regeling welke van toepassing is 

op de andere personeelsleden. 

 

2.  

De uitvoerend directeur wordt na een 

open en transparante selectieprocedure 

door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. 

 

Voor het sluiten van de 

arbeidsovereenkomst met de uitvoerend 

directeur wordt Berec vertegenwoordigd 

door de voorzitter van de raad van 

bestuur. 
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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. 

 

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn verricht de Commissie 

een beoordeling waarin rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en 

de toekomstige taken en uitdagingen van 

Berec. 

 

4. Op grond van een voorstel van de 

Commissie, waarin rekening wordt 

gehouden met de in lid 3 bedoelde 

beoordeling, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

 

5. De raad van bestuur stelt het Europees 

Parlement in kennis van zijn 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. 

 

6. Een uitvoerend directeur wiens 

ambtstermijn is verlengd, kan na afloop 

van de totale termijn niet deelnemen aan 

een nieuwe selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

 

7. De uitvoerend directeur kan niet uit 

zijn functie worden ontheven dan bij 

besluit van de raad van bestuur op 

voorstel van de Commissie. 

 

8. De raad van bestuur neemt bij 

tweederde meerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming, de verlenging van de 

ambtstermijn en de ontheffing uit de 
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functie van de uitvoerend directeur. 

Or. en 

 

Amendement   393 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur wordt als 

tijdelijk functionaris van Berec in dienst 

genomen op grond van artikel 2, onder a), 

van de Regeling welke van toepassing is op 

de andere personeelsleden. 

1. De secretaris-generaal wordt als 

tijdelijk functionaris van Berec in dienst 

genomen op grond van artikel 2, onder a), 

van de Regeling welke van toepassing is op 

de andere personeelsleden. 

Or. fr 

 

Amendement   394 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerend directeur wordt na een 

open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. 

De secretaris-generaal wordt door de raad 

van bestuur benoemd uit een lijst van door 

de Raad met eenparigheid van stemmen 

voorgestelde kandidaten. 

Or. fr 

 

Amendement   395 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerend directeur wordt na een open 

en transparante selectieprocedure door de 

raad van bestuur benoemd uit een lijst van 

door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. 

De uitvoerend directeur wordt na een open 

en transparante selectieprocedure door de 

raad van bestuur benoemd uit een lijst van 

door de voorzitter voorgedragen 

kandidaten. 

Or. en 

 

Amendement   396 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het sluiten van de 

arbeidsovereenkomst met de uitvoerend 

directeur wordt Berec vertegenwoordigd 

door de voorzitter van de raad van bestuur. 

Voor het sluiten van de 

arbeidsovereenkomst met de secretaris-

generaal wordt Berec vertegenwoordigd 

door de voorzitter van de raad van bestuur. 

Or. fr 

 

Amendement   397 

Constanze Krehl 

 

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. 

Alvorens te worden benoemd legt de door 

de raad van beheer geselecteerde kandidaat 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement een verklaring af en 

beantwoordt hij alle vragen van de 

commissieleden. 

Or. en 
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Amendement   398 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn verricht de Commissie 

een beoordeling waarin rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en 

de toekomstige taken en uitdagingen van 

Berec. 

3. De ambtstermijn van de secretaris-

generaal bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn legt de raad van bestuur 

een evaluatie van de prestaties van de 

secretaris-generaal voor. Deze evaluatie 

wordt toegezonden aan de Raad en het 

Europees Parlement. 

Or. fr 

 

Amendement   399 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn verricht de Commissie 

een beoordeling waarin rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en de 

toekomstige taken en uitdagingen van 

Berec. 

3. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van deze termijn verricht de voorzitter een 

beoordeling waarin rekening wordt 

gehouden met de evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en de 

toekomstige taken en uitdagingen van 

Berec. 

Or. en 

 

Amendement   400 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op grond van een voorstel van de 

Commissie, waarin rekening wordt 

gehouden met de in lid 3 bedoelde 

beoordeling, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

4. Na raadpleging van het Europees 

Parlement en de Raad en rekening 

houdend met de in lid 3 bedoelde 

beoordeling, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de secretaris-generaal 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

Or. fr 

 

Amendement   401 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Op grond van een voorstel van de 

Commissie, waarin rekening wordt 

gehouden met de in lid 3 bedoelde 

beoordeling, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

4. Op grond van een voorstel van de 

voorzitter , waarin rekening wordt 

gehouden met de in lid 3 bedoelde 

beoordeling, kan de raad van bestuur de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met ten hoogste vijf 

jaar. 

Or. en 

 

Amendement   402 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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 

voornemen om de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur te verlengen. Binnen 

één maand voorafgaand aan de 

verlenging van zijn ambtstermijn kan de 

5. Vanaf de datum van ontvangst van 

de in lid 3 bedoelde evaluatie hebben het 

Europees Parlement en de Raad twee 

maanden de tijd om hun advies uit te 
brengen. Doen zij dat niet, dan wordt het 

advies geacht positief te zijn. Gedurende 
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uitvoerend directeur worden gevraagd een 

verklaring voor de bevoegde commissie 

van het Europees Parlement af te leggen en 

vragen van de commissieleden te 

beantwoorden. 

deze termijn kan de secretaris-generaal 

worden gevraagd een verklaring voor de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement af te leggen en vragen van de 

commissieleden te beantwoorden. 

Or. fr 

 

Amendement   403 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Een uitvoerend directeur wiens 

ambtstermijn is verlengd, kan na afloop 

van de totale termijn niet deelnemen aan 

een nieuwe selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

6. Een secretaris-generaal wiens 

ambtstermijn is verlengd, kan na afloop 

van de totale termijn niet deelnemen aan 

een nieuwe selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

Or. fr 

 

Amendement   404 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

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 secretaris-generaal kan niet uit 

zijn functie worden ontheven dan bij 

besluit van de raad van bestuur op voorstel 

van de Raad of het Europees Parlement. 

Or. fr 

 

Amendement   405 

Constanze Krehl 
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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 enkel 

uit zijn ambt worden ontheven door een 

besluit van de raad van bestuur. 

Or. en 

 

Amendement   406 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. De raad van bestuur neemt bij 

tweederde meerderheid van zijn 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming, de verlenging van de 

ambtstermijn en de ontheffing uit de 

functie van de uitvoerend directeur. 

8. De raad van bestuur neemt met 

eenparigheid van stemmen van zijn 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming, de verlenging van de 

ambtstermijn en de ontheffing uit de 

functie van de secretaris-generaal. 

Or. fr 

 

Amendement   407 

Barbara Kappel, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Berec is een orgaan van de Unie 

met rechtspersoonlijkheid. 

Schrappen 

Or. it 

Amendement   408 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Berec is een orgaan van de Unie. 

Het heeft rechtspersoonlijkheid. 

1. Het Berec-Bureau is een orgaan 

van de Unie. Het heeft 

rechtspersoonlijkheid. 

Or. en 

 

Amendement   409 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Berec wordt vertegenwoordigd 

door zijn uitvoerend directeur. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   410 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Berec wordt vertegenwoordigd 

door zijn uitvoerend directeur. 

3. Berec wordt wettelijk 

vertegenwoordigd door zijn uitvoerend 

directeur. 

Or. en 

 

Amendement   411 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Berec wordt vertegenwoordigd 

door zijn uitvoerend directeur. 

3. Berec wordt vertegenwoordigd 

door zijn secretaris-generaal. 

Or. fr 

 

Amendement   412 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daartoe kan Berec, na voorafgaande 

goedkeuring door de Commissie, 
werkregelingen treffen. Deze regelingen 

scheppen geen wettelijke verplichtingen 

voor de Unie en haar lidstaten. 

Daartoe kan Berec werkregelingen treffen. 

Deze regelingen scheppen geen wettelijke 

verplichtingen voor de Unie en haar 

lidstaten. 

Or. fr 

 

Amendement   413 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berec staat open voor deelname van 

regelgevende instanties van derde landen 

met bevoegdheid op het gebied van 

elektronische communicatie die met de 

Unie overeenkomsten in die zin hebben 

gesloten. 

Berec en het BEREC-Bureau staan open 

voor deelname van regelgevende instanties 

van derde landen met bevoegdheid op het 

gebied van elektronische communicatie die 

met de Unie overeenkomsten in die zin 

hebben gesloten. 

Or. en 
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Amendement   414 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Krachtens de desbetreffende bepalingen 

van deze overeenkomsten worden 

regelingen opgesteld waarin met name de 

aard, de omvang en de werkwijze van 

deelname van deze regelgevende instanties 

van de betrokken derde landen aan de 

werkzaamheden van Berec worden 

omschreven, met inbegrip van bepalingen 

betreffende de deelname aan initiatieven 

van Berec, financiële bijdragen en 

personeel. Wat personeelszaken betreft, 

voldoen deze regelingen in elk geval aan 

het Statuut. 

Krachtens de desbetreffende bepalingen 

van deze overeenkomsten worden 

regelingen opgesteld waarin met name de 

aard, de omvang en de werkwijze van 

deelname van deze regelgevende instanties 

van de betrokken derde landen aan de 

werkzaamheden van Berec en het BEREC-

Bureau worden omschreven, met inbegrip 

van de vertegenwoordiging van derde 

landen in de raad van regelgevers en van 

bestuur en andere organen van Berec en 

het BEREC-Bureau, alsook de bepalingen 

betreffende de deelname aan initiatieven 

van het BEREC-Bureau, financiële 

bijdragen en personeel. Wat 

personeelszaken betreft, voldoen deze 

regelingen in elk geval aan het Statuut. 

Or. en 

 

Amendement   415 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 27 bis  

 Transparantie en communicatie 

 1. Berec en het Berec-Bureau verrichten 

hun werkzaamheden met een hoge mate 

van transparantie. Berec en het Berec-

Bureau zorgen ervoor dat het publiek en 

alle belanghebbende partijen over 

objectieve, betrouwbare en gemakkelijk 

toegankelijke informatie beschikken, met 
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name over de resultaten van hun 

werkzaamheden. 

 2. Berec en het Berec-Bureau kunnen op 

eigen initiatief communicatieactiviteiten 

verrichten die binnen hun 

bevoegdheidsgebied vallen. De toewijzing 

van middelen op de begroting van het 

Berec-Bureau voor 

communicatieactiviteiten mag niet nadelig 

zijn voor de effectieve uitvoering van de 

taken van Berec bedoeld in artikel 2. 

 De communicatieactiviteiten worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de 

desbetreffende door de raad van bestuur 

vastgestelde communicatie- en 

verspreidingsplannen. 

Or. en 

Motivering 

Zie ook de voorgestelde wijziging van artikel 27, lid 3. Geringe wijziging van door Commissie 

voorgestelde formulering. 

 

Amendement   416 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De leden van de raad van bestuur, 

de uitvoerend directeur, de leden van de 

kamer van beroep, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, en deskundigen die deelnemen 

aan werkgroepen, voldoen aan de 

vertrouwelijkheidsvereisten ingevolge 

artikel 339 van het Verdrag, zelfs na afloop 

van hun functie. 

2. De leden van de raad van bestuur, 

de secretaris-generaal, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, en deskundigen die deelnemen 

aan werkgroepen, voldoen aan de 

vertrouwelijkheidsvereisten ingevolge 

artikel 339 van het Verdrag, zelfs na afloop 

van hun functie. 

Or. fr 
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Amendement   417 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 4 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer er geen informatie beschikbaar is 

of niet tijdig door een NRI beschikbaar 

wordt gesteld, of in omstandigheden 

waarin een rechtstreeks verzoek van Berec 

efficiënter en minder belastend zou zijn, 

kan Berec een gemotiveerd en met redenen 

omkleed verzoek richten tot andere 

autoriteiten of rechtstreeks tot de 

betrokken aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten. 

Wanneer er geen informatie beschikbaar is 

of niet tijdig door een NRI beschikbaar 

wordt gesteld, of in omstandigheden 

waarin een rechtstreeks verzoek van Berec 

efficiënter en minder belastend zou zijn, 

kan Berec een gemotiveerd en met redenen 

omkleed verzoek richten tot andere 

autoriteiten, met voorafgaande 

toestemming van de NRI van het 

betrokken land. 

Or. fr 

 

Amendement   418 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 4 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berec stelt de desbetreffende NRI's op de 

hoogte van verzoeken ingevolge dit lid. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   419 

Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 4 bis. Het Bureau creëert en beheert een 

informatie- en communicatiesysteem met 

ten minste de volgende éénloketfuncties: 

 (a) een enkel ingangspunt waar een 

vergunningsplichtige zijn aanvraag kan 

indienen; 

 (b) een gemeenschappelijk 

informatieplatform waar BEREC, de 

Commissie en nationale regelgevende 

instanties zich kunnen informeren 

omtrent de uitvoering van Uniewetgeving; 

 (c) een vroegtijdig waarschuwingssysteem 

voor het geval er coördinatie nodig is 

tussen de door de nationale regelgevende 

instanties te nemen beslissingen. 

 De raad van bestuur kiest de technische 

en functionele specificaties en een plan 

voor  inrichting van dit systeem. Een en 

ander geschiedt met inachtneming van 

van intellectuele eigendomsrechten en de 

nodige vertrouwelijkheid. 

 Dit informatie- en communicatiesysteem 

is uiterlijk een jaar na inwerkingtreding 

van deze verordening operationeel. 

Or. en 

 

Amendement   420 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 30 bis  

 Samenwerkingsmechanisme 

 1. De NRI’s passen de 

grensoverschrijdende elementen toe van 

de richtlijn en verordening nr. 2015/2120 

in nauwe samenwerking. 

 2. De NRI’s wisselen informatie uit 

omtrent uitvoering van de 
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grensoverschrijdende elementen van de 

richtlijn en verordening nr. 2015/2120 . 

 3. Een NRI die een formeel standpunt wil 

uitbrengen omtrent bovengenoemde 

punten geeft daarvan eerst een 

kennisgeving aan BEREC . Zij verschaft 

een samenvatting aan BEREC met 

zomogelijk de regulerende opties. 

 4. Zodoende zorgt BEREC dat NRI’s die 

aan dezelfde soort zaak werken in nauwe 

samenwerking optreden. Het BEREC-

Bureau biedt alle nodige bijstand voor die 

samenwerking. 

 5. De NRI’s kunnen onderling en met de 

Commissie de nodige informatie 

uitwisselen over de zaak die zij onder 

handen hebben in de zin van het bepaalde 

in lid 2. 

Or. en 

 

Amendement   421 

Evžen Tošenovský 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van de raad van bestuur, de 

uitvoerend directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen of andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

De leden, plaatsvervangers en 

waarnemers van de raad van bestuur, de 

raad van regelgevers, het contactnetwerk, 

de werkgroepen, de directeur, de 

gedetacheerde nationale deskundigen of 

andere personeelsleden die niet in dienst 

van het Berec-Bureau zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

Or. en 

 



 

AM\1122719NL.docx 143/152 PE602.937v01-00 

 NL 

Amendement   422 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van de raad van bestuur, de 

uitvoerend directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen of andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

De (plaatsvervangende) leden van de raad 

van regelgevers en van de raad van 

bestuur, de directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen of andere 

personeelsleden die niet in dienst van het 

Berec-Bureau zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

Or. en 

 

Amendement   423 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van de raad van bestuur, de 

uitvoerend directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen of andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

De leden van de raad van bestuur, de 

secretaris-generaal, de gedetacheerde 

nationale deskundigen of andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, leggen een 

verbintenisverklaring af over het bestaan 

van directe of indirecte belangen die 

kunnen worden geacht afbreuk te doen aan 

hun onafhankelijkheid. 

Or. fr 

 

Amendement   424 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verklaringen zijn accuraat en volledig, 

worden schriftelijk afgelegd en telkens 

wanneer nodig geactualiseerd. De 

belangenverklaringen van de leden van de 

raad van bestuur en de uitvoerend 

directeur worden openbaar gemaakt. 

De verklaringen zijn accuraat en volledig, 

worden schriftelijk afgelegd en telkens 

wanneer nodig geactualiseerd. De 

belangenverklaringen van de leden van de 

raad van bestuur en de secretaris-generaal 

worden openbaar gemaakt. 

Or. fr 

 

Amendement   425 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De leden van de raad van bestuur, 

de uitvoerend directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, en de deskundigen die 

deelnemen aan werkgroepen, leggen elk 

uiterlijk bij de aanvang van elke 

vergadering een nauwkeurige en volledige 

verklaring af over belangen met betrekking 

tot agendapunten die afbreuk kunnen doen 

aan hun onafhankelijkheid, en nemen niet 

deel aan de bespreking en de stemming 

over die punten. 

2. De  (plaatsvervangende) leden van 

de raad van bestuur en de raad van 

regelgevers, de directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van het 

Berec-Bureau zijn, en de deskundigen die 

deelnemen aan werkgroepen, leggen elk 

uiterlijk bij de aanvang van elke 

vergadering een nauwkeurige en volledige 

verklaring af over belangen met betrekking 

tot agendapunten die afbreuk kunnen doen 

aan hun onafhankelijkheid, en nemen niet 

deel aan de bespreking en de stemming 

over die punten. 

Or. en 

 

Amendement   426 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De leden van de raad van bestuur, 

de uitvoerend directeur, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, en de deskundigen die 

deelnemen aan werkgroepen, leggen elk 

uiterlijk bij de aanvang van elke 

vergadering een nauwkeurige en volledige 

verklaring af over belangen met betrekking 

tot agendapunten die afbreuk kunnen doen 

aan hun onafhankelijkheid, en nemen niet 

deel aan de bespreking en de stemming 

over die punten. 

2. De leden van de raad van bestuur, 

de secretaris-generaal, de gedetacheerde 

nationale deskundigen en andere 

personeelsleden die niet in dienst van 

Berec zijn, en de deskundigen die 

deelnemen aan werkgroepen, leggen elk 

uiterlijk bij de aanvang van elke 

vergadering een nauwkeurige en volledige 

verklaring af over belangen met betrekking 

tot agendapunten die afbreuk kunnen doen 

aan hun onafhankelijkheid, en nemen niet 

deel aan de bespreking en de stemming 

over die punten. 

Or. fr 

 

Amendement   427 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 36  Schrappen 

Comité  

1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een Comité (Comité voor communicatie). 

Dat comité is een comité in de zin van 

Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) 

nr. 182/2011 van toepassing. 

 

3. Wanneer het advies van het comité via 

de schriftelijke procedure dient te worden 

verkregen, wordt de procedure zonder 

gevolg beëindigd indien, binnen de 

termijn voor het uitbrengen van het 

advies, door de voorzitter van het comité 

daartoe wordt besloten. 
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Or. fr 

 

Amendement   428 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie wordt bijgestaan 

door een Comité (Comité voor 

communicatie). Dat comité is een comité 

in de zin van Verordening (EU) nr. 

182/2011. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   429 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer naar dit lid wordt 

verwezen, is artikel 4 van Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van toepassing. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement   430 

Constanze Krehl 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer het advies van het comité 

via de schriftelijke procedure dient te 

worden verkregen, wordt de procedure 

Schrappen 
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zonder gevolg beëindigd indien, binnen de 

termijn voor het uitbrengen van het 

advies, door de voorzitter van het comité 

daartoe wordt besloten. 

Or. en 

 

Amendement   431 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die Berec in de 

gastlidstaat moet worden geboden en de 

door deze lidstaat ter beschikking te 

stellen faciliteiten, alsook de specifieke 

voorschriften die in de gastlidstaat gelden 

voor de uitvoerend directeur, de leden van 

de raad van bestuur, de personeelsleden 

van Berec en hun gezinsleden, worden 

vastgesteld in een zetelovereenkomst 

tussen Berec en de lidstaat waar de zetel is 

gevestigd, die wordt gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

niet later dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die het Berec-

Bureau in de lidstaat van vestiging en de 

voorzieningen die deze lidstaat moet 

treffen, alsmede de bijzondere regels die 

in de lidstaat van vestiging van toepassing 

zijn op de directeur, de leden van de raad 

van bestuur, de werknemers van het 

Berec-bureau en hun gezinsleden, worden 

vastgelegd in een zetelovereenkomst tussen 

het Berec-bureau en de lidstaat waar de 

zetel is gevestigd; 

Or. en 

 

Amendement   432 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die Berec in de 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die Berec in de 



 

PE602.937v01-00 148/152 AM\1122719NL.docx 

NL 

gastlidstaat moet worden geboden en de 

door deze lidstaat ter beschikking te stellen 

faciliteiten, alsook de specifieke 

voorschriften die in de gastlidstaat gelden 

voor de uitvoerend directeur, de leden van 

de raad van bestuur, de personeelsleden 

van Berec en hun gezinsleden, worden 

vastgesteld in een zetelovereenkomst 

tussen Berec en de lidstaat waar de zetel is 

gevestigd, die wordt gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

niet later dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

gastlidstaat moet worden geboden en de 

door deze lidstaat ter beschikking te stellen 

faciliteiten, alsook de specifieke 

voorschriften die in de gastlidstaat gelden 

voor de secretaris-generaal, de leden van 

de raad van bestuur, de personeelsleden 

van Berec en hun gezinsleden, worden 

vastgesteld in een zetelovereenkomst 

tussen Berec en de lidstaat waar de zetel is 

gevestigd, die wordt gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

niet later dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

Or. fr 

 

Amendement   433 

Edouard Martin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die Berec in de 

gastlidstaat moet worden geboden en de 

door deze lidstaat ter beschikking te stellen 

faciliteiten, alsook de specifieke 

voorschriften die in de gastlidstaat gelden 

voor de uitvoerend directeur, de leden van 

de raad van bestuur, de personeelsleden 

van Berec en hun gezinsleden, worden 

vastgesteld in een zetelovereenkomst 

tussen Berec en de lidstaat waar de zetel is 

gevestigd, die wordt gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

niet later dan twee jaar na de 

inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

1. De noodzakelijke regelingen 

betreffende de huisvesting die Berec in de 

gastlidstaat moet worden geboden en de 

door deze lidstaat ter beschikking te stellen 

faciliteiten, alsook de specifieke 

voorschriften die in de gastlidstaat gelden 

voor de leden van de raad van bestuur, de 

personeelsleden van Berec en hun 

gezinsleden, worden vastgesteld in een 

zetelovereenkomst tussen Berec en de 

lidstaat waar de zetel is gevestigd, die 

wordt gesloten na goedkeuring door de 

raad van bestuur en niet later dan twee jaar 

na de inwerkingtreding van de onderhavige 

verordening. 

Or. en 
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Amendement   434 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De gastlidstaat biedt de 

noodzakelijke voorwaarden voor de vlotte 

en efficiënte werking van Berec, 

waaronder meertalig, Europees gericht 

onderwijs en passende 

vervoersverbindingen. 

2. Litouwen, de gastlidstaat van het 

Berec-Bureau, biedt de noodzakelijke 

voorwaarden voor de vlotte en efficiënte 

werking van het Berec-Bureau, waaronder 

meertalig, Europees gericht onderwijs en 

passende vervoersverbindingen. 

Or. en 

 

Amendement   435 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk vijf jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar verricht de 

Commissie een evaluatie in 

overeenstemming met de richtsnoeren van 

de Commissie om de prestaties van Berec 

te toetsen aan zijn doelstellingen, mandaat, 

taken en vestiging. De evaluatie richt zich 

in het bijzonder op de vraag of het mandaat 

van Berec moet worden gewijzigd en op de 

financiële gevolgen van een dergelijke 

wijziging. 

1. Uiterlijk vijf jaar na de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening en 

vervolgens om de vijf jaar zendt de raad 

van bestuur de Raad en het Europees 

Parlement een evaluatieverslag toe om de 

prestaties van Berec te toetsen aan zijn 

doelstellingen, mandaat, taken en 

vestiging. De evaluatie richt zich in het 

bijzonder op de vraag of het mandaat van 

Berec moet worden gewijzigd en op de 

financiële gevolgen van een dergelijke 

wijziging. 

Or. fr 

 

Amendement   436 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 38 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Indien de Commissie van oordeel is 

dat de voortzetting van Berec niet langer 

gerechtvaardigd is in het licht van de 

doelstellingen, het mandaat en de taken die 

hem zijn toegewezen, kan zij voorstellen 

deze verordening dienovereenkomstig te 

wijzigen of in te trekken. 

2. Indien het Europees Parlement of 

de Raad van oordeel zijn dat de 

voortzetting van Berec niet langer 

gerechtvaardigd is in het licht van de 

doelstellingen, het mandaat en de taken die 

hem zijn toegewezen, kunnen zij 

voorstellen deze verordening 

dienovereenkomstig te wijzigen of in te 

trekken. 

Or. fr 

 

Amendement   437 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie brengt bij het 

Europees Parlement, de Raad en de raad 

van bestuur verslag uit van de 

bevindingen van haar evaluatie. 

Schrappen 

Or. fr 

 

Amendement   438 

Krišjānis Kariņš, Pilar del Castillo Vera, Gunnar Hökmark, Anne Sander 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd lid 2 volgt Berec het 

Bureau op dat is opgericht bij 

Verordening (EG) nr. 1211/2009 (hierna 

„Bureau van Berec”), met betrekking tot 

alle eigendomsrechten, overeenkomsten, 

wettelijke verplichtingen, 

Het Berec-Bureau treedt als 

rechtsopvolger van het bij Verordening 

(EG) nr. 1211/2009 opgerichte Bureau 

(hierna „Bureau van Berec”) in al diens 

eigendomsrechten, overeenkomsten, 

wettelijke verplichtingen, 



 

AM\1122719NL.docx 151/152 PE602.937v01-00 

 NL 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. 

arbeidsovereenkomsten, financiële 

verbintenissen en passiva. 

Or. en 

Amendement   439 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met ingang van [de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening] en 

totdat de uitvoerend directeur zijn taken 

opneemt na zijn benoeming door de raad 

van bestuur overeenkomstig artikel 22, 

treedt de op grond van Verordening (EG) 

nr. 1211/2009 benoemde administratief 

directeur voor de resterende periode van 

zijn ambtstermijn op als uitvoerend 

directeur ad interim met de taken waarin 

de onderhavige verordening voorziet. De 

andere voorwaarden van de 

arbeidsovereenkomst van de administratief 

directeur blijven ongewijzigd. 

Met ingang van [de datum van 

inwerkingtreding van deze verordening] en 

totdat de secretaris-generaal zijn taken 

opneemt na zijn benoeming door de raad 

van bestuur overeenkomstig artikel 22, 

treedt de op grond van Verordening (EG) 

nr. 1211/2009 benoemde administratief 

directeur voor de resterende periode van 

zijn ambtstermijn op als secretaris-

generaal ad interim met de taken waarin de 

onderhavige verordening voorziet. De 

andere voorwaarden van de 

arbeidsovereenkomst van de administratief 

directeur blijven ongewijzigd. 

Or. fr 

 

Amendement   440 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als tijdelijk uitvoerend directeur oefent hij 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag uit. Hij kan alle 

betalingsopdrachten geven waarvoor in de 

begroting van Berec kredieten zijn 

vastgelegd, na goedkeuring door de raad 

van bestuur, en kan overeenkomsten, 

inclusief arbeidsovereenkomsten, sluiten 

Als tijdelijk secretaris-generaal oefent hij 

de bevoegdheden van het tot aanstelling 

bevoegde gezag uit. Hij kan alle 

betalingsopdrachten geven waarvoor in de 

begroting van Berec kredieten zijn 

vastgelegd, na goedkeuring door de raad 

van bestuur, en kan overeenkomsten, 

inclusief arbeidsovereenkomsten, sluiten 
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nadat de personeelsformatie van Berec is 

goedgekeurd. 

nadat de personeelsformatie van Berec is 

goedgekeurd. 

Or. fr 

 

Amendement   441 

Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De arbeidsovereenkomst van de op grond 

van Verordening (EG) nr. 1211/2009 

benoemde administratief directeur wordt 

beëindigd aan het einde van zijn 

ambtstermijn of op de dag waarop de 

uitvoerend directeur zijn taken opneemt na 

zijn benoeming door de raad van bestuur 

overeenkomstig artikel 22, indien deze 

datum eerder valt. 

De arbeidsovereenkomst van de op grond 

van Verordening (EG) nr. 1211/2009 

benoemde administratief directeur wordt 

beëindigd aan het einde van zijn 

ambtstermijn of op de dag waarop de 

secretaris-generaal zijn taken opneemt na 

zijn benoeming door de raad van bestuur 

overeenkomstig artikel 22, indien deze 

datum eerder valt. 

Or. fr 

 


