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BEKNOPTE MOTIVERING

Een mededingingskrachtige en doelmatige telecommunicatie-infrastructuur is van belang voor 
het mededingingsvermogen van de EU. Om een goed functionerende interne markt voor 
elektronische communicatie in te stellen, zijn in 2003 vijf kaderrichtlijnen in werking getreden 
en bij besluit van de Commissie is in 2002 de Europese Groep van regelgevende instanties 
(ERG) opgericht. In 2006 heeft de Commissie verslag uitgebracht over de werking van de 
richtlijnen en heeft zij het initiatief genomen tot maatschappelijk overleg. De slotsom was dat het 
bij de toepassing van EU-voorschriften ontbrak aan logica en dat de versnippering van de 
regelgeving een probleem vormde. 

Als gevolg van deze beoordeling is een nieuw pakket voorstellen ingediend tot herziening van 
het telecommunicatiekader, en wordt de oprichting voorgesteld van een Europese Autoriteit voor 
de elektronische-communicatiemarkt (EECMA), ter vervanging van de ERG en tot integratie van 
het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA).

Omdat het mandaat van ENISA, behoudens verlenging, eind 2009 afloopt, vond de Commissie 
het wenselijk het werkterrein van ENISA in het nieuwe voorstel op te nemen en het toezicht op 
netwerk- en beveiligingskwesties bij de nieuwe autoriteit onder te brengen.

Overeenkomstig het Commissiebesluit inzake de oprichting van de ERG, kan deze met algemene 
stemmen of, indien er geen eenparigheid bestaat, bij twee-derdenmeerderheid zijn Reglement 
bepalen. Overeenkomstig de toelichting van de Commissie in verband met de EECMA komt de 
benadering in de ERG er in de praktijk op neer dat als regel de instemming van alle 27 
regelgevers vereist is.

Uw rapporteur voor advies is van mening dat het nuttig zou zijn de bevoegdheden van de ERG 
uit te breiden, optimaal gebruik te maken van de daar aanwezige deskundigheid, en de groep met 
name te belasten met het streven naar harmonisatie van de regelgeving en de totstandbrenging 
van een definitieve vorm van meerderheidsbesluiten om te zorgen voor een krachtiger 
besluitvorming en voor meer consistentie en coherentie. Het is niet duidelijk of dat uitsluitend 
kan gebeuren door de EECMA in de voorgestelde vorm te gieten en of het gewenst is dat de 
taken van ENISA en andere organen worden overgenomen. De ERG, of een instantie als de 
EECMA, moeten worden voorzien van een solide rechtsgrondslag die verder gaat dan de 
beperkingen in het Commissiebesluit van 2002, maar de flankerende wijzigingen van structuur 
en verantwoordelijkheden zijn ingrijpend en omvatten aspecten die via de huidige regelingen 
naar tevredenheid worden beheerd. Er moet dan ook worden nagegaan of de aanpak van de 
Commissie evenredig is of zich uitstrekt tot gebieden die aan de lidstaten moeten worden 
overgelaten.

De belangrijkste uitdagingen met betrekking tot een consequentere toepassing van de vigerende 
voorschriften en de tenuitvoerlegging van nieuwe regelgeving, die nodig wordt geacht in de 
aanloop naar een gemeenschappelijke markt voor elektronische communicatie, moeten door de 
regelgevende instanties worden aangegaan. De "standaard"-structuur voor agentschappen die de 
Commissie voorstelt wordt onbevredigend geacht. Er is, om de belangen van de Commissie en 
de lidstaten met elkaar in evenwicht te brengen, met name meer controle door het Parlement 
noodzakelijk. Aanbevolen wordt het orgaan op te richten overeenkomstig artikel 95, dat reeds de 
grondslag vormt voor deze verordening. In dit verband zij gewezen op het arrest van de Grote 
Kamer van het HvJ van 2 mei 2006 in de zaak C-217/04, VK tegen Parlement en Raad, waarin 



PE405.770v02-00 4/56 AD\724531NL.doc

NL

wordt gesteld dat:

"uit de bewoordingen van artikel 95 EG niet kan worden afgeleid dat de door de communautaire 
wetgever op basis van deze bepaling vastgestelde maatregelen zich, wat de adressaat ervan 
betreft, tot de lidstaten moeten beperken. Naar het oordeel van deze wetgever kan de oprichting 
van een communautair orgaan namelijk nodig zijn om bij te dragen aan de verwezenlijking van 
een harmonisatieproces . . .". 

De volgende reden tot verontrusting naar aanleiding van de door de Commissie voorgestelde 
agentschapsstructuur is de mogelijkheid dat de raad van regelgevers door de raad van bestuur in 
verlegenheid wordt gebracht. Van belang is dat een raad of uitvoerend orgaan van welke aard 
dan ook onafhankelijk van de Commissie wordt benoemd, daar het advies moet worden 
uitgebracht aan de Commissie. Aanbevolen wordt dan ook niet alleen de lidstaten en de 
Commissie, maar ook het Parlement te betrekken bij de benoeming van de directeur en van een 
eventuele raad of uitvoerend orgaan.

Om ervoor te zorgen dat de instantie onafhankelijk is, hetgeen noodzakelijk is om haar adviezen 
het gewicht te geven dat nodig is met betrekking tot de uitvoering van regelgeving in de 
lidstaten, moet het administratieve personeel van de instantie door de lidstaten gezamenlijk 
worden gefinancierd. Dit is van het grootste belang om de instantie onafhankelijk van de 
Commissie te laten opereren. Toch zou de Commissie de bevoegdheid kunnen krijgen om de 
instantie in dringende gevallen buiten de gewone vergaderingen bijeen te roepen.

Voor de besluiten van de Europese regelgevende instantie moet via het proces van harmonisatie 
van de regelgeving en toekomstige aanbevelingen, die alle aan het Parlement ter controle moeten 
worden voorgelegd, een helder kader worden aangebracht. 

ENISA, waarvan de werkingssfeer veel te beperkt is om alle veiligheidsaspecten van 
elektronische communicatie te kunnen dekken, moet niet worden vervangen door een hoofd 
netwerkbeveiliging en een permanente groep van belanghebbenden. Om een Europese 
benadering van de veiligheid van onze netwerken en de toename van de aanvallen te kunnen 
waarborgen, moet een speciale groep van belanghebbenden bij DG JVV worden ingesteld die 
zich ook moet gaan bezighouden met kwesties als de groeiende computercriminaliteit. Deze 
groep of instantie moet een vaste zetel hebben in de beheersraad van de Europese regelgevende 
instantie, die een vaste link vormt tussen de marktordening en de veiligheid en die aan de 
Autoriteit en het Parlement informatie verschaft, al wordt erkend dat de onafhankelijkheid van 
de regelgeving voorzichtig moet worden benaderd.

Tevens is voorgesteld dat de EECMA of de Europese regelgevende instantie de Commissie 
adviseert over de uitoefening van bevoegdheden inzake de aanduiding van het spectrum, en de 
Groep van ambtenaren voor het radiospectrumbeleid (RSPG) vervangt die momenteel de 
Commissie van advies dient inzake het spectrumbeleid. Er wordt niet vanuit gegaan dat deze 
bevoegdheid tot het aanduiden van het spectrum aan de Commissie moet worden verleend, maar 
de Autoriteit zou hoe dan ook niet het juiste adviesorgaan zijn omdat tal van nationale 
regelgevende instanties waaruit zij is samengesteld geen spectrumverantwoordelijkheid hebben 
en dus de noodzakelijke ervaring missen. Spectrum moet ook in de toekomst onder de RSPG 
vallen.
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AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij Verordening (EG) nr. 460/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 10 
maart 2004 tot oprichting van het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (hierna “de ENISA-
verordening”) werd in 2004 het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) voor een 
periode van vijf jaar opgericht om een 
hoog en doeltreffend niveau van netwerk-
en informatiebeveiliging in de 
Gemeenschap te waarborgen met het oog 
op de ontwikkeling van een cultuur van 
netwerk- en informatiebeveiliging ten 
behoeve van de burgers, de consumenten, 
de bedrijven en de overheidsorganisaties 
van de Europese Unie, en een vlotter 
functioneren van de interne markt.

(3) Bij Verordening (EG) nr. 460/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 10 
maart 2004 tot oprichting van het Europees 
Agentschap voor netwerk- en
informatiebeveiliging (hierna “de ENISA-
verordening”) werd in 2004 het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) voor een 
periode van vijf jaar opgericht om een 
hoog en doeltreffend niveau van netwerk-
en informatiebeveiliging in de 
Gemeenschap te waarborgen met het oog 
op de ontwikkeling van een cultuur van 
netwerk- en informatiebeveiliging ten 
behoeve van de burgers, de consumenten, 
de bedrijven en de overheidsorganisaties 
van de Europese Unie, en een vlotter 
functioneren van de interne markt. Deze 
verordening laat Verordening (EG) nr. 
460/2004 onverlet. Die moet in 
overeenstemming met de desbetreffende 
bepalingen herzien worden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Tegelijkertijd werd een aantal 
problemen vastgesteld, met name 
logistieke problemen en problemen met 
betrekking tot de organisatiestructuur en de 

(11) Tegelijkertijd werd een aantal 
problemen vastgesteld, met name 
logistieke problemen en problemen met 
betrekking tot de organisatiestructuur en de 
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samenstelling en de omvang van het 
personeel. De belangrijkste taken van 
ENISA zouden zich moeten ontwikkelen 
tot een centraal onderdeel van de 
Autoriteit, die er op basis van een 
duidelijkere definiëring van de 
doelstellingen en taken voor moet zorgen 
dat deze doelstellingen en taken 
doeltreffender, gerichter, kosteneffectiever 
en in overeenstemming met de beginselen 
van betere regelgeving kunnen worden 
uitgevoerd door één autoriteit met 
bevoegdheden voor zaken die ressorteren 
onder het regelgevingskader van de EU 
voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten.

samenstelling en de omvang van het 
personeel.  De belangrijkste taken van 
ENISA zouden zich moeten ontwikkelen 
tot een centraal onderdeel van de 
verordening inzake elektronische 
communicatie, die er op basis van een 
duidelijkere definiëring van de 
doelstellingen en taken voor moet zorgen 
dat deze doelstellingen en taken 
doeltreffender, gerichter, kosteneffectiever 
en in overeenstemming met de beginselen 
van betere regelgeving kunnen worden 
uitgevoerd door één, onder zowel het 
Directoraat-generaal 
informatiemaatschappij en media als het 
DG Justitie, vrijheid en veiligheid 
vallende speciale instantie met 
bevoegdheden voor zaken die ressorteren 
onder het regelgevingskader van de EU 
voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten en 
kwesties in verband met netwerk- en 
informatieveiligheid en 
computercriminaliteit.

Motivering

Het mandaat van ENISA loopt in 2009 af en de Europese netwerk- en informatiebeveiliging kan 
niet gecontroleerd en op passende wijze verzorgd worden, tenzij een andere instantie zijn taken 
op zich neemt, Omdat de huidige werkingssfeer van ENISA zo beperkt is dat daaronder b.v. niet 
ook de computercriminaliteit  in verband met elektronische communicatie valt, en omdat niet 
duidelijk is of dit wel het geval is als ENISA deel gaat uitmaken van EECMA, is een 
geïntegreerde aanpak van regelgeving en beveiliging noodzakelijk.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Daarom moet een nieuw 
communautair orgaan worden opgericht, de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt (hierna “de 
Autoriteit” genoemd). De Autoriteit zou 
een reële bijdrage leveren aan de 
voltooiing van de interne markt door de 

12) Daarom moet een nieuw, 
onafhankelijk, communautair orgaan 
worden opgericht, gebaseerd op een 
uitgebreide Europese Groep van 
regelgevende instanties (ERG) (hierna “de 
Autoriteit” genoemd). De Autoriteit zou 
een reële bijdrage leveren aan de 
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Commissie en de nationale regelgevende
instanties bij te staan. Zij zou als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door haar onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van haar advies en informatie, de 
transparantie van haar procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van haar taken.

voltooiing van de interne markt door de 
Commissie en de nationale regelgevende 
instanties bij te staan. Zij zou als 
referentiepunt fungeren en vertrouwen 
scheppen door haar onafhankelijkheid, de 
kwaliteit van haar advies en informatie, de 
transparantie van haar procedures en 
werkmethoden, en de toewijding bij de 
uitvoering van haar taken.

Motivering

De wens leeft om zowel een versterkte ERG of OETR financieel onafhankelijk te maken van de 
Commissie en dit moet blijken uit een andere naam voor de instantie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De Commissie erkent dat de 
mondiale telecommunicatiemarkt 
mondiaal en grensoverschrijdend van 
aard is, en stelt vast dat deze markt 
verschilt van de telecommunicatiediensten 
die uitsluitend op nationale basis worden 
verleend en dat er een interne markt is 
voor alle mondiale 
telecommunicatiediensten (GTS) die moet 
worden onderscheiden van louter 
nationale telecommunicatiediensten.

Motivering

GTS-markten worden gekenmerkt door op maat gesneden overeenkomsten die worden gesloten 
met het oog op oplossingen voor een aantal landen en de regelingen voor dergelijke 
aangelegenheden zijn niet bepaald tot één enkel land of een enkele regio.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Autoriteit moet fungeren als een 
Europees centrum van expertise over 
netwerk- en informatiebeveiliging, dat 
richtsnoeren en advies verstrekt aan het 
Europees Parlement, de Commissie en 
door de lidstaten aangestelde bevoegde 
instanties. De veiligheid en de veerkracht 
van communicatienetwerken en 
informatiesystemen blijven een cruciale 
zorg voor de samenleving en een 
belangrijk onderdeel van het 
regelgevingskader van de EU voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten. Het vlotte functioneren van de 
interne markt dreigt te worden ondermijnd 
door een heterogene toepassing van de 
bepalingen inzake veiligheid van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen. 
Het advies van de Autoriteit, die op 
verzoek van de Commissie en de lidstaten 
technische raadgevingen biedt, moet de 
consistente toepassing van deze richtlijnen 
op nationaal niveau vergemakkelijken.

(24) Het uitgebreide ENISA moet 
fungeren als een Europees centrum van 
expertise over netwerk- en 
informatiebeveiliging, dat richtsnoeren en 
advies verstrekt aan het Europees 
Parlement, de Commissie en door de 
lidstaten aangestelde bevoegde instanties. 
De veiligheid en de veerkracht van 
communicatienetwerken en 
informatiesystemen blijven een cruciale 
zorg voor de samenleving en een 
belangrijk onderdeel van het 
regelgevingskader van de EU voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten. Het vlotte functioneren van de 
interne markt dreigt te worden ondermijnd 
door een heterogene toepassing van de 
bepalingen inzake veiligheid van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen. 
Het advies van ENISA, dat een uitgebreid 
mandaat krijgt en is geïntegreerd in zowel 
het directoraat-generaal 
Informatiemaatschappij en media als het 
DG Justitie, vrijheid en veiligheid, en dat 
op verzoek van de Commissie en de 
lidstaten technische raadgevingen biedt, 
moet de consistente toepassing van deze 
richtlijnen op nationaal niveau 
vergemakkelijken.

Motivering

Het mandaat van ENISA loopt in 2009 af en de Europese netwerk- en informatiebeveiliging kan 
niet gecontroleerd en op passende wijze verzorgd worden, tenzij een andere instantie zijn taken 
op zich neemt, Omdat de huidige werkingssfeer van ENISA zo beperkt is dat daaronder b.v. niet 
ook de computercriminaliteit  in verband met elektronische communicatie valt, en omdat niet 
duidelijk is of dit wel het geval is als ENISA deel gaat uitmaken van EECMA, is een 
geïntegreerde aanpak van regelgeving en beveiliging noodzakelijk.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit te 
waarborgen moet de Autoriteit over een 
autonome begroting kunnen beschikken. 
De begrotingsprocedure van de 
Gemeenschap blijft van toepassing op 
eventuele subsidies ten laste van de 
algemene begroting van de Europese Unie. 
Bovendien moet de Rekenkamer de 
rekeningen onderzoeken overeenkomstig 
artikel 91 van Verordening (EG, Euratom) 
nr. 2343/2002 van de Commissie van 23 
december 2002 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen.

(40) Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit te 
waarborgen moet de Autoriteit over een 
autonome begroting kunnen beschikken, 
die voor eenderde uit de algemene 
begroting van de Europese Unie en voor 
tweederde door de lidstaten wordt 
opgebracht. De begrotingsprocedure van 
de Gemeenschap blijft van toepassing op 
eventuele subsidies ten laste van de 
algemene begroting van de Europese Unie, 
d.w.z. voor maximaal eenderde van de 
begroting van de Autoriteit. Bovendien 
moet de Rekenkamer de rekeningen 
onderzoeken overeenkomstig artikel 91 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
2343/2002 van de Commissie van 23 
december 2002 houdende de financiële 
kaderregeling van de organen, bedoeld in 
artikel 185 van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe instantie onafhankelijk is en om haar meer autoriteit in de 
verschillende lidstaten te geven, moet de financiering van de instantie zowel ten laste van de 
lidstaten (NRA) als van de communautaire begroting komen. Als een deel van de financiering 
afkomstig is van de communautaire begroting, wordt ook gewaarborgd dat de instantie een 
grotere verantwoordingsplicht jegens het Europees Parlement heeft.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een Europese Autoriteit voor 1. Er wordt een uitgebreide ERG opgericht 
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de elektronische-communicatiemarkt
opgericht met de in deze verordening 
vastgestelde verantwoordelijkheden.

als de autoriteit die beschikt over de in 
deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden.

Motivering

Het is onnodig een geheel nieuwe instantie in het leven te roepen en deze dient vervangen te 
worden door een uitgebreide ERG die verankerd is in de EU-wetgeving. Uit het arrest van de 
Grote Kamer van het HvJ van 2 mei 2006 in zaak C-217/04 VK tegen Parlement en Raad blijkt 
dat artikel 95 kan worden gebruikt als rechtsgrondslag voor de oprichting van een 
Gemeenschapsorgaan. Dat zijn voldoende gronden om de ERG meer bevoegdheden te geven 
door haar rechtspersoonlijkheid en dus zelfstandigheid te geven.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit opereert binnen de 
werkingssfeer van de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen en doet een beroep 
op de knowhow van de nationale 
regelgevende instanties. Door de uitvoering 
van de in hoofdstuk II en III opgesomde 
taken draagt de Autoriteit bij aan het beter 
functioneren van de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten, en met name de ontwikkeling van 
Gemeenschapswijde elektronische 
communicatie en een hoog en doeltreffend 
niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

2. De Autoriteit opereert binnen de 
werkingssfeer van de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen en doet een beroep 
op de knowhow van de nationale 
regelgevende instanties. Door de uitvoering 
van de in hoofdstuk II en III opgesomde 
taken draagt de Autoriteit bij aan het beter 
functioneren van de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten, en met name de ontwikkeling van 
Gemeenschapswijde elektronische 
communicatie.

Om een hoog en doeltreffend niveau van 
netwerk- en informatiebeveiliging te 
waarborgen houdt zij rekening met de 
aanbevelingen van ENISA.

Motivering

De Autoriteit mag niet beschikken over veiligheidsbevoegdheden die op doelmatige wijze moeten 
worden afgehandeld door het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) of zijn opvolger.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit voert haar taken uit in 
samenwerking met de nationale 
regelgevende instanties en de Commissie 
in het kader van een Europees systeem 
voor de regelgeving van elektronische 
communicatie.

3. De Autoriteit voert haar taken uit in 
samenwerking met de nationale 
regelgevende instanties en de Commissie.

Motivering

Tal van regelgevende verantwoordelijkheden van de Autoriteit moeten bij de lidstaten blijven 
berusten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op verzoek van de Commissie of op 
eigen initiatief adviezen uitbrengen en de 
Commissie bijstaan door haar aanvullende 
technische steun te verlenen met 
betrekking tot alles wat met elektronische 
communicatie te maken heeft;

(a) op verzoek van de Commissie of van 
het Europees Parlement of op eigen 
initiatief adviezen uitbrengen en de 
Commissie en het Europees Parlement
bijstaan door aanvullende technische steun 
te verlenen met betrekking tot alles wat 
met elektronische communicatie te maken 
heeft;

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) beslissingen nemen in verband met het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
nummers van de Europese 
telefoonnummerruimte (ETNS);

Schrappen

Motivering

Het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (ERO) beschikt reeds over bevredigende 
regelingen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de Commissie bijstaan bij de selectie 
van ondernemingen waaraan 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers worden verleend;

Schrappen

Motivering

Rechten inzake het gebruik van radiofrequenties en nummers worden reeds doelmatig beheerd 
door de Groep van ambtenaren voor het radiospectrumbeleid (RSPG), het Radiospectrumcomité 
(RSC) en het Comité voor communicatie(CoCom).

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) gebruiksvergoedingen voor 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers innen en herverdelen;

Schrappen
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Motivering

Spectrumproblemen worden reeds doelmatig beheerd door de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) gemeenschappelijke standpunten 
opstellen over pan-Europese problemen 
zoals mondiale en grensoverschrijdende  
telecommunicatiediensten teneinde de 
logica in de regelgeving op te voeren en 
een pan-Europese markt en pan-Europese 
regels te bevorderen.

Motivering

Overeenkomstig het huidige algemene kader van de EU moet een aanbieder van GTS, om een 
pan-Europese dienst te kunnen aanbieden, voldoen aan de machtigingseisen van alle 
afzonderlijke NRA. Deze nationale regelingen wijken aanzienlijk van elkaar af en de 
nalevingsverplichtingen overeenkomstig de nationale machtigingsstelsels verschillen eveneens 
op beslissende punten.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit adviezen uit over alle kwesties 
met betrekking tot elektronische 
communicatie.

1. Op verzoek van de Commissie of het 
Europees Parlement brengt de Autoriteit 
adviezen uit over in lid 3 opgesomde
kwesties met betrekking tot elektronische 
communicatie. De Commissie mag advies 
vragen over andere kwesties met 
betrekking tot elektronische 
communicatie mits het verzoek met 
redenen omkleed en evenredig is en het 
Europees Parlement en de Raad op 
hetzelfde moment als het verzoek wordt 
ingediend, in de gelegenheid worden 
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gesteld onderzoek te doen.

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band. Verzoeken van de Commissie om adviezen dienen redelijk van 
omvang en controleerbaar te zijn.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit draagt met name bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van aanbevelingen of
besluiten die overeenkomstig artikel 19 van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) door 
de Commissie moeten worden 
aangenomen.

2. De Autoriteit bevordert harmonisatie 
van de regelgeving en draagt bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van besluiten die 
overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) door de 
Commissie moeten worden aangenomen.

Motivering

Harmonisatie van de regelgeving is een conditio sine qua non. Aanbevelingen kunnen door het 
Parlement niet tegen het licht worden gehouden en in de toelichting bij het Commissievoorstel 
wordt de op te richten Autoriteit omschreven als "verantwoording schuldig aan het Europees 
Parlement". Daarom moet onderzoek door het Parlement gewaarborgd zijn.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 vermelde kwesties omvatten: 3. De in lid 1 vermelde kwesties zijn:

Motivering

De verantwoordelijkheden van de Autoriteit moeten helder omschreven zijn.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beveiliging en integriteit van 
openbare elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, met 
inbegrip van kwesties in verband met 
inbreuken op de beveiliging en/of 
integriteit overeenkomstig artikel 13a van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) en 
artikel 4 van Richtlijn 2002/58/EG 
(richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie);

Schrappen

Motivering

Veiligheidskwesties moeten effectief worden beheerd  door het uitgebreid Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) kwesties in verband met nummers 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) en toegang 
tot nummers en diensten in de 
Gemeenschap overeenkomstig artikel 28 
van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn);

Schrappen

Motivering

De bevoegdheid moet bij de lidstaten blijven berusten.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) maatregelen in verband met 
radiofrequenties overeenkomstig de 
artikelen 4 en 6 van Beschikking 
676/2002/EG 
(radiospectrumbeschikking);

Schrappen

Motivering

Spectrumproblemen worden reeds doelmatig beheerd door de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG).

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter p

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) overeenkomstig de artikelen 6a en 6b 
van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn):

Schrappen

(i) geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot gebruiksrechten voor 
radiofrequenties of nummers;
(ii) wijziging of intrekking van op 
gecoördineerde of geharmoniseerde basis 
verleende gebruiksrechten;
(iii) de selectie van ondernemingen 
waaraan gebruiksrechten voor frequenties 
of nummers kunnen worden verleend 
voor diensten met een 
grensoverschrijdend potentieel.

Motivering

Spectrumproblemen worden reeds doelmatig beheerd door de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG).
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) maatregelen ter waarborging van 
de opstelling van gemeenschappelijke 
pan-Europese voorschriften en eisen voor 
de aanbieders van mondiale en 
grensoverschrijdende 
telecommunicatiediensten.

Motivering

Overeenkomstig het huidige algemene kader van de EU moet een aanbieder van GTS, om een 
pan-Europese dienst te kunnen aanbieden, voldoen aan de machtigingseisen van alle 
afzonderlijke NRA. Deze nationale regelingen wijken aanzienlijk van elkaar af en de 
nalevingsverplichtingen overeenkomstig de nationale machtigingsstelsels verschillen eveneens 
op beslissende punten.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Alle adviezen van de Autoriteit 
worden aan het Europees Parlement ter 
beschikking gesteld en de Autoriteit stelt 
het Europees Parlement, in het kader  van 
de regelgevingsprocedure met toetsing, op 
de hoogte van haar definitieve voorstellen.

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zo nodig raadpleegt de Autoriteit de 
relevante nationale concurrentie-
autoriteiten alvorens advies bij de 
Commissie uit te brengen.

2. De Autoriteit raadpleegt de relevante 
nationale concurrentie-autoriteiten alvorens 
advies bij de Commissie uit te brengen.

Motivering

De Autoriteit moet het subsidiariteitsbeginsel naleven en optimaal gebruik maken van nationale 
deskundigheid.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De autoriteit kan beslissingen nemen in 
verband met het verlenen van 
gebruiksrechten voor nummers van de 
Europese telefoonnummerruimte (ETNS) 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn). De Autoriteit 
is ook verantwoordelijk voor het beheer 
en de ontwikkeling van de Europese 
telefoonnummerruimte (ETNS) namens 
de lidstaten waaraan het kengetal 3883 is 
toegekend.

Schrappen

Motivering

Het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (ERO) beschikt reeds over bevredigende 
regelingen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit voert taken uit in verband 
met het beheer van geharmoniseerde 
nummerreeksen overeenkomstig artikel 
10, lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn).

Schrappen

Motivering

Het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (ERO) beschikt reeds over bevredigende 
regelingen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit publiceert een jaarverslag
over toekomstige frequentie-
ontwikkelingen in de elektronische-
communicatiesector en 
beleidsmaatregelen waarin op potentiële 
behoeften en uitdagingen wordt gewezen.

4. De Autoriteit houdt in samenwerking 
met de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG) een register 
bij van toekomstige frequentie-
ontwikkelingen in de elektronische-
communicatiesector. Zo nodig periodiek, 
of op verzoek van de Commissie, dient de 
Autoriteit een verslag in over potentiële 
behoeften en uitdagingen.

Motivering

De verplichting een jaarverslag op te stellen is te aanmatigend en te bureaucratisch. Verslagen 
moeten worden opgesteld indien en wanneer de Autoriteit dat noodzakelijk acht of wanneer 
daarom, zoals bepaald, wordt verzocht. De Groep van ambtenaren voor het radiospectrumbeleid 
(RSPG) is wellicht beter geschikt voor deze taak en houdt al de noodzakelijke registers bij.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het door de Autoriteit 
krachtens lid 1 uitgebrachte advies 
verband houdt met de toepassing van een 
gemeenschappelijke selectieprocedure 
voor gebruiksrechten die binnen de 
werkingssfeer van artikel 6b van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) vallen, 
omvat dat advies met name:

Schrappen

(a) een beschrijving van de elektronische-
communicatiediensten die – als ze 
grensoverschrijdend in de Gemeenschap 
worden aangeboden – zouden profiteren 
van het gebruik van frequenties en 
nummers waarvoor de rechten worden 
verleend op basis van één enkele 
procedure en één enkele reeks 
voorwaarden;
(b) een beschrijving van de nummers en 
de nummerreeksen die voor dergelijke 
diensten zouden kunnen worden gebruikt;
(c) een beoordeling van de reële of 
potentiële vraag naar dergelijke diensten 
in de Gemeenschap;
(d) een beschrijving van alle als zinvol 
geachte beperkingen van het aantal in het 
kader van de gemeenschappelijke 
selectieprocedure te verlenen 
gebruiksrechten en de procedures voor de 
selectie van ondernemingen waaraan deze 
rechten moeten worden verleend, waarbij 
zo nodig rekening wordt gehouden met de 
beginselen van artikel 7 van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn).

Motivering

De bevoegdheid moet bij de lidstaten blijven berusten.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Voorstel voor de selectie van 
ondernemingen
De Autoriteit zal overeenkomstig artikel 
6b van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn):
(a) aanvragen van ondernemingen voor 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers ontvangen en verwerken en de 
aan de ondernemingen overeenkomstig 
een gemeenschappelijke selectieprocedure 
opgelegde administratieve kosten en 
vergoedingen innen;
(b) de gemeenschappelijke 
selectieprocedure uitvoeren en voorstellen 
aan welke onderneming(en) 
overeenkomstig die bepalingen 
gebruiksrechten kunnen worden verleend;
(c) een verslag bij de Commissie indienen 
waarin zij de ontvangen aanvragen 
gedetailleerd beschrijft, de aanvragen 
beoordeelt, voorstelt aan welke 
onderneming(en) bij voorkeur 
gebruiksrechten worden verleend, en deze 
selectie rechtvaardigt op basis van de in 
de betreffende uitvoeringsmaatregel 
vermelde selectiecriteria.

Motivering

Rechten inzake het gebruik van radiofrequenties en nummers worden reeds doelmatig beheerd 
door de Groep van ambtenaren voor het radiospectrumbeleid (RSPG), het Radiospectrumcomité 
(RSC) en het Comité voor communicatie(CoCom).
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit bij de Commissie advies uit over 
de intrekking van gebruiksrechten die zijn 
verleend in het kader van de 
gemeenschappelijke procedures waarin 
artikel 6b van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) voorziet.

Op verzoek van de Commissie of de RSPG
brengt de Autoriteit bij de Commissie en 
de RSPG advies uit over de intrekking van 
gebruiksrechten die zijn verleend in het 
kader van de gemeenschappelijke 
procedures waarin artikel 6b van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) 
voorziet.

Motivering

De Autoriteit moet in samenwerking met de Commissie en de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG) een coördinerende rol spelen bij het spectrumbeheer.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 4, lid 3, onder b), en 
artikel 19, leden 4 en 5, vermelde taken 
draagt de Autoriteit bij aan de 
ontwikkeling van een cultuur van 
netwerk- en informatiebeveiliging, met 
name door:

Indien nodig neemt de Autoriteit contact 
op met het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) of zijn opvolger. Op verzoek van 
de Commissie of ENISA, brengt de 
Autoriteit aan de Commissie en ENISA 
advies uit over problemen op het gebied 
van beveiliging.

(a) de samenwerking tussen de Commissie 
en de lidstaten te bevorderen bij de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
methodes om problemen op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging te 
voorkomen, aan te pakken en te 
verhelpen;
(b) de Commissie advies te verlenen over 
onderzoek op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en over het 
efficiënte gebruik van 
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risicopreventietechnologie, en activiteiten 
op het gebied van risicobeoordeling, 
interoperabele oplossingen voor 
risicobeheer en studies over oplossingen 
voor preventiebeheer binnen particuliere 
en overheidsorganisaties te bevorderen;
(c) bij te dragen aan de inspanningen van 
de Gemeenschap om samen te werken met 
derde landen en zo nodig internationale 
organisaties ter bevordering van een 
gemeenschappelijke wereldwijde aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging.

Motivering

Bijdragen van de Autoriteit zijn weliswaar wenselijk, maar veiligheidsaangelegenheden moeten 
reeds doelmatig worden beheerd door ENISA en deze, of zijn opvolger, dient de bevoegdheid te 
behouden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan op eigen initiatief advies 
aan de Commissie uitbrengen over de in 
artikel 4, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 
3, artikel 10, lid 1, en de artikelen 12, 14, 
21 en 22 vermelde zaken.

De Autoriteit kan op eigen initiatief advies 
aan het Europees Parlement en de 
Commissie uitbrengen, met name inzake 
de in artikel 4, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 
8, lid 3, artikel 10, lid 1, en de artikelen 12, 
14, 21 en 22 vermelde zaken en andere 
zaken die zij relevant acht.

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band. Via andere amendementen wordt artikel 12 geschrapt daar de 
rechten inzake het gebruik van radiofrequenties en nummers reeds doelmatig worden beheerd 
door de Groep van ambtenaren voor het radiospectrumbeleid (RSPG), het Radiospectrumcomité 
(RSC) en het Comité voor communicatie(CoCom).
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen
Innen van administratieve vergoedingen 

voor door de Autoriteit verleende diensten
1. De Commissie stelt de administratieve 
vergoedingen vast die ondernemingen 
moeten betalen voor diensten die door de 
Autoriteit overeenkomstig de procedure 
van artikel 54, lid 2, en op basis van een 
advies van de Autoriteit worden verleend. 
De Autoriteit int deze administratieve 
vergoedingen.
2. De administratieve vergoedingen die 
individuele ondernemingen moeten 
betalen, worden op objectieve, 
transparante en evenredige wijze 
vastgesteld, waarbij extra administratieve 
kosten en kosten tot een minimum worden 
herleid.
3. De in lid 1 vermelde administratieve 
vergoedingen kunnen de volgende kosten 
omvatten:
(a) de administratieve kosten van de 
Autoriteit bij het beheer van de 
selectieprocedure overeenkomstig artikel 
12;
(b) de kosten voor het verwerken van 
beroepsprocedures overeenkomstig artikel 
33;
(c) de administratieve kosten van de 
Autoriteit bij het beheer van de Europese 
telefoonnummerruimte overeenkomstig 
artikel 8.
Alle vergoedingen worden uitgedrukt en 
betaald in euro.
4. Het bedrag van de administratieve 
vergoedingen wordt zo vastgesteld dat de 
inkomsten uit deze vergoedingen in 
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principe volstaan om de kosten van de 
verleende diensten volledig te dekken.
5. De Autoriteit publiceert jaarlijks een 
overzicht van haar administratieve kosten 
en vergoedingen. Als er een verschil 
bestaat tussen het totaalbedrag van de 
vergoedingen en de totale administratieve 
kosten, brengt de Autoriteit advies bij de 
Commissie uit over een aanpassing van de 
vergoedingen.

Motivering

De bevoegdheid moet bij de lidstaten blijven berusten.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Het innen en herverdelen van 

gebruiksvergoedingen voor 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 

nummers en van administratieve 
vergoedingen in het kader van een 

gemeenschappelijke selectieprocedure
1. Wanneer ondernemingen 
gebruiksvergoedingen voor in het kader 
van een gemeenschappelijke 
selectieprocedure verleende 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
nummers moeten betalen overeenkomstig 
artikel 6b van Richtlijn 2002/20/EG
(machtigingsrichtlijn), is de Autoriteit 
verantwoordelijk voor het innen en 
herverdelen van deze 
gebruiksvergoedingen.
Nadat de Autoriteit de 
gebruiksvergoedingen heeft ontvangen, 
worden ze onder de betreffende lidstaten 
en de Autoriteit herverdeeld binnen de 
termijn en volgens de verhouding die door 
de Commissie krachtens artikel 6b van 
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Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) zijn vastgesteld.
Als Commissie de termijn en de 
verhouding niet heeft vastgesteld, worden 
de gebruiksvergoedingen herverdeeld op 
basis van de bevolking van elke lidstaat 
die gebruiksrechten heeft moeten 
verlenen tijdens het laatste volledige jaar 
voorafgaand aan het begin van de 
selectieprocedure.
2. De Autoriteit is verantwoordelijk voor 
het innen en herverdelen van de 
administratieve vergoedingen die de 
geselecteerde ondernemingen na een 
gemeenschappelijke selectieprocedure 
voor gebruiksrechten voor frequenties of 
nummers moeten betalen om de 
administratieve kosten van de nationale 
regelgevende instanties voor het toezicht
op de naleving van de gemeenschappelijke 
voorwaarden te dekken.
Nadat de Autoriteit de in eerste alinea 
vermelde administratieve vergoedingen 
heeft ontvangen, worden ze onder de 
betreffende nationale regelgevende 
instanties herverdeeld overeenkomstig de
door de nationale regelgevende instanties 
verstrekte waarden.

Motivering

Spectrumproblemen worden reeds doelmatig beheerd door de Groep van ambtenaren voor het 
radiospectrumbeleid (RSPG).

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Rekening houdend met het 
elektronische-communicatiebeleid van de 
Gemeenschap bevordert de Autoriteit de 
uitwisseling van informatie zowel tussen 
de lidstaten als tussen de lidstaten, 

1. Rekening houdend met het 
elektronische-communicatiebeleid van de 
Gemeenschap bevordert de Autoriteit de 
uitwisseling van informatie zowel tussen 
de lidstaten als tussen de lidstaten, 
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nationale regelgevende instanties en de 
Commissie over de stand van zaken en de 
ontwikkeling van regelgevende activiteiten 
in verband met elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, met 
inbegrip van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

nationale regelgevende instanties, het 
Europees Parlement en de Commissie 
over de stand van zaken en de 
ontwikkeling van regelgevende activiteiten 
in verband met elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, met 
inbegrip van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) opleidingen te organiseren en te 
bevorderen over alles wat met 
elektronische communicatie te maken 
heeft.

c) opleidingen te organiseren en te 
bevorderen over alles wat met 
elektronische communicatie te maken 
heeft, waaronder de aspecten betreffende 
de bescherming van persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer en de 
veiligheid van elektronische 
communicatienetwerken.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) te komen met een verslag over de 
verschillen in regelgevende aanpak en 
met voorstellen met het oog op de aan te 
brengen harmonisatie in deze 
benaderingen. Wanneer de Autoriteit 
bindende voorschriften inzake een 
regelgevende aanpak nodig acht, doet zij 
aan de Commissie aanbevelingen ter zake, 
o.m. over de handhaving. Aan de 
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Autoriteit kunnen 
handhavingsbevoegdheden worden 
verleend.

Motivering

Harmonisatie van de regelgeving is een conditio sine qua non, samen met een 
handhavingsmechanisme, als dit nodig mocht zijn.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit verzamelt informatie –
met name overeenkomstig artikel 13a van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) –
om bestaande en nieuwe risico's te 
analyseren. Zij analyseert met name op 
Europees niveau die risico's die gevolgen 
kunnen hebben voor de veerkracht en de 
beschikbaarheid van elektronische-
communicatienetwerken en voor de 
betrouwbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van de via deze 
netwerken toegankelijke en verspreide 
informatie, en stelt de analyseresultaten 
ter beschikking van de lidstaten en de 
Commissie.

Schrappen

Motivering

Veiligheidskwesties moeten doeltreffend worden beheerd door het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) of zijn opvolger.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Autoriteit draagt bij aan 
voorlichtingsactiviteiten en de 
beschikbaarheid van tijdige, objectieve en 

Schrappen
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uitvoerige informatie – onder meer over 
netwerk- en informatiebeveiliging – voor 
alle gebruikers door onder meer 
uitwisselingen van best practices – onder 
meer inzake het waarschuwen van 
gebruikers – te bevorderen en synergieën 
tussen particuliere en 
overheidsinitiatieven na te streven.

Motivering

Veiligheidskwesties zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit is verantwoordelijk voor 
het beheer en de publicatie van een 
database over de prijs van stem- en 
datadiensten voor mobiele klanten die
binnen de Gemeenschap roamen, zo 
nodig met inbegrip van de specifieke 
kosten van in- en uitgaande 
roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap. Zij houdt 
toezicht op de prijsontwikkelingen en 
publiceert een jaarverslag.

Schrappen

Motivering

De bemoeienis met roaming in de mobiele telefonie en gegevensdiensten was slechts bedoeld als 
marktcorrigerende, niet als blijvende maatregel. De Commissie is bevoegd tot aanhoudende 
controle, en zij kan hierom verzoeken, maar dit dient niet te worden opgenomen in de 
verordening.



PE405.770v02-00 30/56 AD\724531NL.doc

NL

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit kan op verzoek van de 
Commissie specifieke extra taken 
uitvoeren.

De Autoriteit kan op verzoek van de 
Commissie of van het Europees 
Parlement specifieke extra taken uitvoeren 
in alle aangelegenheden met betrekking 
tot elektronische communicatie.

Motivering

In de toelichting bij het Commissievoorstel wordt de op te richten Autoriteit omschreven als 
"verantwoording schuldig aan het Europees Parlement". Er moet dan ook worden gezorgd voor 
een nauwere onderlinge band.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een raad van bestuur Schrappen

Motivering

De raad van bestuur kan de onafhankelijkheid van de regelgevers in gevaar brengen, vormt een 
overbodige laag in de bureaucratie en moet worden verwijderd.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een hoofd netwerkbeveiliging Schrappen

Motivering

De Autoriteit moet niet bevoegd zijn op het gebied van de veiligheid en daardoor wordt het 
hoofd netwerkbeveiliging overbodig.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een permanente groep van 
belanghebbenden

Schrappen

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) een raad van beroep. Schrappen

Motivering

De Autoriteit mag geen zeggenschap krijgen over het juiste gebruik van nummers en daardoor 
wordt de raad van beroep overbodig.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Raad van bestuur

1 De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
lede. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De leden 
van de raad van bestuur worden zo 
benoemd dat de hoogste deskundigheid en 
onafhankelijkheid en een brede relevante 
vakkennis worden gewaarborgd. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.
2. De raad van bestuur kiest uit zijn 
midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt 
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automatisch de voorzitter als deze zijn of 
haar taken niet kan uitoefenen. De 
ambtstermijn van de voorzitter en 
vicevoorzitter bedraagt tweeënhalf jaar en 
kan worden verlengd, maar loopt in elk 
geval af wanneer zij geen lid meer zijn 
van de raad van bestuur.
3. De voorzitter roept de raad van bestuur 
in vergadering bijeen. Tenzij de raad van 
bestuur anders beslist, neemt de directeur 
van de autoriteit deel aan de vergadering. 
De raad van bestuur komt ten minste 
tweemaal per jaar in gewone zitting 
bijeen. Hij komt ook bijeen op initiatief 
van zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
eenderde van zijn leden. Hij kan eenieder 
wiens advies van belang kan zijn, 
uitnodigen om als waarnemer aan zijn 
vergaderingen deel te nemen. De leden 
van de raad van bestuur kunnen zich op 
de door het reglement van orde bepaalde 
wijze laten bijstaan door adviseurs of 
deskundigen. De Autoriteit verzorgt het 
secretariaat van de raad van bestuur.
4. De besluiten van de raad van bestuur 
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.
5. Elk lid heeft één stem. Het reglement 
van orde bepaalt de nadere 
bijzonderheden van de stemming, met 
name de voorwaarden waaronder een lid 
namens een ander lid kan handelen, 
alsmede de eventuele 
quorumvoorschriften.

Motivering

De raad van bestuur kan de onafhankelijkheid van de regelgevers in gevaar brengen, vormt een 
overbodige laag in de bureaucratie en moet worden verwijderd. NRA weten zelf wel wie zij uit 
hun midden als vertegenwoordiger van hun groep moeten aanwijzen.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur overeenkomstig 
artikel 29, lid 2.

1. In overleg tussen het Europees
Parlement en de Raad wordt, na 
raadpleging van de Commissie, de 
directeur benoemd overeenkomstig artikel 
29, lid 2.

2. Na de directeur te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur het hoofd netwerkbeveiliging 
overeenkomstig artikel 31, lid 2.
3. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 27, lid 1.
4. The Administrative Board shall appoint 
the members of the Board of Appeal in 
accordance with Artikel 32(1).
5. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 
30 september na advies van de Commissie 
en na goedkeuring overeenkomstig artikel 
28, lid 3, van de raad van regelgevers het 
werkprogramma van de Autoriteit voor 
het volgende jaar vast en zendt het toe aan 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. De vaststelling van het 
werkprogramma geschiedt onverminderd 
de jaarlijkse begrotingsprocedure.
6. De raad van bestuur oefent zijn 
begrotingsbevoegdheden uit volgens de 
artikelen 36 tot en met 38.
7. De raad van bestuur beslist, na akkoord 
van de Commissie, over de aanvaarding 
van alle legaten, schenkingen en subsidies 
die afkomstig zijn uit andere bronnen van 
de Gemeenschap.
8. De raad van bestuur treedt als 
tuchtraad op ten aanzien van de directeur 
en het hoofd netwerkbeveiliging. 
9. De raad van bestuur bepaalt waar 
nodig het personeelsbeleid van de 
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Autoriteit overeenkomstig artikel 49, lid 2. 
10. De raad van bestuur stelt de 
bijzondere bepalingen vast inzake het 
recht van toegang tot de documenten van 
de Autoriteit overeenkomstig artikel 47.  
11. De raad van bestuur stelt het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit op en doet dit uiterlijk op 15 juni 
toekomen aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en de 
Rekenkamer. Overeenkomstig artikel 28, 
lid 4, bevat dit verslag een door de raad 
van regelgevers goedgekeurd afzonderlijk
hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van de 
Autoriteit tijdens het verslagjaar.

11. De raad van regelgevers stelt het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit op en doet dit uiterlijk op 15 juni 
toekomen aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en de 
Rekenkamer.  Overeenkomstig artikel 28, 
lid 4, bevat dit verslag een hoofdstuk over 
de regelgevingswerkzaamheden van de 
Autoriteit tijdens het verslagjaar. Het 
Europees Parlement kan een 
vertegenwoordiger van de raad van 
regelgevers verzoeken om toelichting op 
ter zake dienende punten in verband met 
zijn regelgevende werkzaamheden.

12. De raad van bestuur stelt zijn 
reglement van orde vast.
13. De raad van bestuur brengt advies bij 
de Commissie uit over de administratieve 
vergoedingen die de Autoriteit bij het 
uitvoeren van haar taken van 
ondernemingen kan eisen overeenkomstig 
artikel 16.

Motivering

De raad van bestuur kan de onafhankelijkheid van de regelgevers in gevaar brengen, vormt een 
overbodige laag in de bureaucratie en moet worden verwijderd. Als de raad van regelgevers het 
orgaan is dat de Autoriteit leidt, dan dient hij verantwoordelijk te zijn voor de resultaten van de 
Autoriteit.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van regelgevers beslist met een 
gewone meerderheid van stemmen. Met 
uitzondering van de directeur en de

4. De raad van regelgevers beslist met een 
gekwalificeerde meerderheid van 
tweederde van zijn leden. Met 
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vertegenwoordiger van de Commissie heeft 
elk lid of diens plaatsvervanger één stem.

uitzondering van de vertegenwoordiger van 
de Commissie heeft elk lid of diens 
plaatsvervanger één stem.

Motivering

Er is geen reden de directeur uit te sluiten van stemming. Een gekwalificeerde meerderheid is 
noodzakelijk om te waarborgen dat er besluiten worden genomen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van regelgevers stelt zijn 
reglement van orde vast.

5. De raad van regelgevers stelt met een 
gekwalificeerde meerderheid van 
tweederde van zijn leden zijn reglement 
van orde vast.

Motivering

Een gekwalificeerde meerderheid is noodzakelijk om te waarborgen dat er besluiten worden 
genomen.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van regeringen van lidstaten of van 
publieke of particuliere betrokken partijen.

6. Bij de uitoefening van de taken die hem 
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van regeringen van lidstaten of van 
publieke of particuliere betrokken partijen 
en hij blijft onafhankelijk van de 
Commissie.

Motivering

De onafhankelijkheid van de Commissie moet gewaarborgd zijn.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit wordt geleid door de 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn/haar taken. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie, de raad 
van bestuur en de raad van regelgevers 
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van regeringen of andere 
organen.

1. De Autoriteit wordt geleid door de 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn/haar taken. 
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement, de Raad, de Commissie en de 
raad van regelgevers verlangt of aanvaardt 
de directeur geen instructies van regeringen 
of andere organen.

Motivering

De raad van bestuur moet worden verwijderd, en de bevoegdheden van Raad en Parlement 
moeten worden erkend.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur wordt – na overleg met de 
raad van regelgevers – op grond van 
verdiensten, bekwaamheden en ervaring op 
het gebied van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten door 
de raad van bestuur benoemd uit ten 
minste twee door de Commissie 
voorgedragen kandidaten. 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.

2. De directeur wordt bij besluit van het 
Europees Parlement en de Raad en na 
overleg met de Commissie en de raad van 
regelgevers – op grond van verdiensten, 
bekwaamheden en ervaring op het gebied 
van elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten benoemd. De kandidaten kan 
worden verzocht een verklaring voor de 
bevoegde commissie van het Europees 
Parlement af te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden.

Motivering

Er dient, daar de Commissie in laatste instantie verantwoordelijk is voor het telecombeleid en 
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daar de adviestaken van de Autoriteit onafhankelijk moeten zijn, op te worden toegezien dat de 
Commissie niet bevoegd is tot benoemingen.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – alinea's 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na overleg met de raad van regelgevers 
kan de raad van bestuur op voorstel van 
de Commissie en rekening houdend met 
het evaluatieverslag de ambtstermijn van 
de directeur eenmaal met ten hoogste drie 
jaar verlengen, als dit op grond van de 
taken en verplichtingen van de Autoriteit 
kan worden verantwoord.

4. Na overleg met de raad van regelgevers 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad, op voorstel van de Commissie en 
rekening houdend met het evaluatieverslag, 
de ambtstermijn van de directeur eenmaal 
met ten hoogste drie jaar verlengen, als dit 
op grond van de taken en verplichtingen 
van de Autoriteit kan worden verantwoord. 

De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat aan 
de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de commissieleden 
te beantwoorden.

In de maand die voorafgaat aan de 
verlenging van zijn of haar ambtstermijn 
kan de directeur worden gevraagd een 
verklaring voor de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement af te leggen en 
vragen van de commissieleden te 
beantwoorden.

Motivering

Er dient, daar de Commissie in laatste instantie verantwoordelijk is voor het telecombeleid en 
daar de adviestaken van de Autoriteit onafhankelijk moeten zijn, op te worden toegezien dat de 
Commissie niet bevoegd is tot benoemingen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na overleg met de raad van 
regelgevers daartoe heeft besloten. De 

5. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat het Europees 
Parlement en de Raad, na overleg met de 
Commissie en de raad van regelgevers, 
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raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
leden.

daartoe hebben besloten.

Motivering

De raad van bestuur moet worden verwijderd, en de bevoegdheden van Raad en Parlement 
moeten worden erkend.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur bereidt de werkzaamheden 
van de raad van bestuur voor en neemt, 
zonder stemrecht, deel aan de 
werkzaamheden van de raad van bestuur.

Schrappen

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur en van het hoofd netwerkbeveiliging moeten worden 
geschrapt.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur legt het werkprogramma 
vóór 1 september ter goedkeuring aan de 
raad van bestuur voor.

Schrappen

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur en van het hoofd netwerkbeveiliging moeten worden 
geschrapt.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De directeur zorgt voor de uitvoering 
van het jaarlijks werkprogramma van de 
Autoriteit. Hij/zij volgt daarbij de 
aanwijzingen van de raad van regelgevers 
en van het hoofd netwerkbeveiliging en 
staat onder het toezicht van de raad van 
bestuur.

5. De directeur zorgt voor de uitvoering 
van het jaarlijkse werkprogramma van de 
Autoriteit. Hij/zij volgt daarbij de 
aanwijzingen van de raad van regelgevers. 

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur en van het hoofd netwerkbeveiliging moeten worden 
geschrapt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur en de raad van regelgevers 
kunnen zich op de door het reglement van 
orde van de raad bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen. 
Het secretariaat wordt verzorgd door de
Autoriteit.

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur en van het hoofd netwerkbeveiliging moeten worden 
geschrapt.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen
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Het hoofd netwerkbeveiliging
1. Het hoofd netwerkbeveiliging is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de taken van de Autoriteit op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging. 
Het hoofd netwerkbeveiliging ressorteert 
onder de directeur en brengt bij de 
directeur verslag uit. Hij/zij stelt jaarlijks 
het ontwerpwerkprogramma voor deze 
activiteiten op.
2. Het hoofd netwerkbeveiliging wordt op 
grond van verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd uit ten minste twee door de 
Commissie voorgedragen kandidaten.
3. Het hoofd netwerkbeveiliging kan 
alleen uit zijn of haar ambt worden ontzet 
nadat de raad van bestuur na overleg met 
de directeur daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
leden.
4. Na overleg met de directeur kan de 
raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie de ambtstermijn van het hoofd 
netwerkbeveiliging eenmaal met ten 
hoogste drie jaar verlengen, als dit op 
grond van de taken en verplichtingen van 
de Autoriteit kan worden verantwoord.

Motivering

Veiligheidskwesties zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het hoofd netwerkbeveiliging richt een 
permanente groep van belanghebbenden

1. De directeur verzoekt de relevante 
belanghebbenden – met name uit de sector 
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op bestaande uit deskundigen die de 
belanghebbenden – met name uit de sector 
van de informatie- en 
communicatietechnologie –
vertegenwoordigen, consumentengroepen 
en academische deskundigen op het 
gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Hij stelt in overleg 
met de directeur de procedures vast, met 
name in verband met het aantal leden, de 
samenstelling van de groep, de benoeming 
van de leden en het functioneren van de 
groep.

van de informatie- en 
communicatietechnologie en 
consumentengroepen om de raad van 
regelgevers van deskundig advies te 
voorzien. Hij nodigt een 
vertegenwoordiger van ENISA uit om 
advies uit te brengen over 
veiligheidskwesties die de werkzaamheden 
van de Europese regelgevers raken en 
staat deze vertegenwoordiger toe alle 
vergaderingen van de raad van 
regelgevers als permanente waarnemer bij 
te wonen. De raad van regelgevers houdt 
in zijn besluiten rekening met het advies 
van de betrokkenen, dat hij doorgeeft aan 
het Europees Parlement, de Commissie en 
de Europese regelgevers.

Motivering

Veiligheidskwesties zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) en de functie van hoofd netwerkbeveiliging zou eigenlijk niet 
moeten bestaan. Niettemin dient een vertegenwoordiger van ENISA als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van regelgevers bij te wonen en hun te voorzien van deskundig 
advies. Het is wenselijk dat betrokkenen hun mening geven over de algemene toepasbaarheid. 
Wellicht moeten echter maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
onafhankelijkheid van de NRA niet in gevaar wordt gebracht.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het hoofd netwerkbeveiliging fungeert 
als voorzitter van de groep. De 
ambtstermijn van de leden bedraagt 
tweeënhalf jaar. De leden van de groep 
mogen geen lid van de raad van bestuur of
de raad van regelgevers zijn.

2. De directeur fungeert als voorzitter van 
de groep. De ambtstermijn van de leden 
bedraagt tweeënhalf jaar. De leden van de 
groep mogen geen lid van de raad van 
regelgevers zijn.

Motivering

Veiligheidskwesties zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) en de functie van hoofd netwerkbeveiliging zou eigenlijk niet 
moeten bestaan. Niettemin dient een vertegenwoordiger van ENISA als waarnemer de 
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vergaderingen van de raad van regelgevers bij te wonen en hun te voorzien van deskundig
advies. Het is wenselijk dat betrokkenen hun mening geven over de algemene toepasbaarheid. 
Wellicht moeten echter maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
onafhankelijkheid van de NRA niet in gevaar wordt gebracht.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De groep kan het hoofd 
netwerkbeveiliging adviseren bij de 
uitvoering van zijn/haar taken in het kader 
van deze verordening, het formuleren van 
een voorstel voor de betreffende delen van 
het werkprogramma van de Autoriteit en 
het waarborgen van de communicatie met 
de belanghebbenden over alles wat met het 
werkprogramma te maken heeft.

4. De groep kan de directeur adviseren bij 
de uitvoering van zijn/haar taken in het 
kader van deze verordening, het 
formuleren van een voorstel voor de 
betreffende delen van het werkprogramma 
van de Autoriteit en het waarborgen van de 
communicatie met de belanghebbenden en 
een vertegenwoordiger van ENISA over 
alles wat met het werkprogramma te 
maken heeft.

Motivering

Veiligheidskwesties zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA) en de functie van hoofd netwerkbeveiliging zou eigenlijk niet 
moeten bestaan. Niettemin dient een vertegenwoordiger van ENISA als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van regelgevers bij te wonen en hun te voorzien van deskundig 
advies. Het is wenselijk dat betrokkenen hun mening geven over de algemene toepasbaarheid. 
Wellicht moeten echter maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
onafhankelijkheid van de NRA niet in gevaar wordt gebracht.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen
De raad van beroep

1. De raad van beroep bestaat uit zes 
leden en zes plaatsvervangers die gekozen 
worden uit het huidige of voormalige 
hogere personeel van de nationale 
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regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de 
elektronische-communicatiesector. De 
raad van beroep wijst zelf zijn voorzitter 
aan.
2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de 
raad van bestuur de leden van de raad 
van beroep op voorstel van de Commissie 
en na overleg met de raad van 
regelgevers.
3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten. Zij zijn 
niet gebonden aan enige instructie. Zij 
mogen geen enkele andere taak verrichten 
in de Autoriteit zelf of in de raad van 
bestuur of de raad van regelgevers van de 
Autoriteit. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn/haar ambt worden 
ontzet, tenzij hij/zij op ernstige wijze tekort 
is geschoten en de raad van bestuur na 
overleg met de raad van regelgevers 
daartoe besluit.
4. De leden van de raad van beroep 
mogen niet deelnemen aan de 
behandeling van een beroepsprocedure 
als zij daarbij een persoonlijk belang 
hebben, als zij eerder als 
vertegenwoordiger van een van de 
partijen bij de behandeling betrokken zijn 
geweest of als zij een rol hebben gespeeld 
bij het besluit waartegen het beroep is 
ingesteld.
Indien een lid van de raad van beroep om 
een van de in de eerste alinea genoemde 
redenen of om enige andere reden meent 
dat een medelid niet aan een 
beroepsprocedure zou mogen deelnemen, 
stelt hij/zij de raad van beroep daarvan in 
kennis. Een lid van de raad van beroep 
kan om een van de in de eerste alinea 
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genoemde redenen of als aan zijn/haar 
onpartijdigheid wordt getwijfeld, door een 
partij in de beroepsprocedure worden 
gewraakt. Wraking kan niet zijn gegrond 
op de nationaliteit van leden en is niet 
ontvankelijk als de partij in de 
beroepsprocedure, terwijl zij op de hoogte 
was van een reden tot het maken van het 
bezwaar, reeds een procedurehandeling 
heeft verricht.
5. De raad van beroep beslist in de in lid 4 
vermelde gevallen zonder deelname van 
het betrokken lid over de te nemen 
maatregelen. Voor het nemen van deze 
beslissing wordt het betrokken lid in de 
raad van beroep vervangen door zijn 
plaatsvervanger, tenzij deze in een 
vergelijkbare situatie verkeert. In dat 
geval wijst de voorzitter een van de andere 
beschikbare plaatsvervangers aan.

Motivering

De Autoriteit moet geen zeggenschap hebben over het juiste gebruik van nummers en daardoor 
wordt de raad van beroep overbodig.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Beroep

1. De raad van beroep beslist over 
beroepen die tegen besluiten of 
maatregelen van de Autoriteit op de 
gebieden van artikel 8, lid 1, zijn 
ingesteld.
2. De besluiten van de raad van beroep 
worden genomen met een gekwalificeerde 
meerderheid van minstens vier van de zes 
leden. De raad van beroep wordt wanneer 
nodig samengeroepen.
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3. Een overeenkomstig lid 1 ingesteld 
beroep heeft geen schorsende werking. De 
raad van beroep kan echter, indien hij 
van oordeel is dat de omstandigheden dit 
vereisen, de toepassing van het bestreden 
besluit opschorten.
4. Het beroep wordt tezamen met de 
uiteenzetting van de gronden voor het 
beroep binnen twee maanden na de 
kennisgeving van het besluit of de 
maatregel aan de betrokken onderneming, 
dan wel bij gebreke daarvan, binnen twee 
maanden na de dag van publicatie van het 
besluit of de maatregel door de Autoriteit, 
schriftelijk bij de Autoriteit ingediend. De 
raad van beroep neemt binnen twee 
maanden na instelling van het beroep een 
besluit ter zake.
5. Indien het beroep ontvankelijk is, 
onderzoekt de raad van beroep of het 
gegrond is. Hij nodigt de partijen in de 
beroepsprocedure zo vaak als 
noodzakelijk is uit om binnen een 
bepaalde termijn opmerkingen te maken 
naar aanleiding van de kennisgevingen 
van de raad zelf of de mededelingen van 
de andere partijen in de 
beroepsprocedure. Het is partijen in de 
beroepsprocedure toegestaan een 
mondelinge uiteenzetting te geven. 
6. De raad van beroep kan binnen de 
voorwaarden van dit artikel elke 
bevoegdheid uitoefenen die binnen de 
bevoegdheid van de Autoriteit valt, dan 
wel de zaak terugverwijzen naar het 
bevoegde orgaan van de Autoriteit. Dit 
orgaan is gebonden aan de beslissing van 
de raad van beroep.
7. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast.

Motivering

De Autoriteit moet geen zeggenschap hebben over het juiste gebruik van nummers en daardoor 
wordt de raad van beroep overbodig.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Beroep bij het Gerecht van eerste aanleg 

en het Hof van Justitie
1. Overeenkomstig artikel 230 van het 
Verdrag kan bij het Gerecht van eerste 
aanleg of het Hof van Justitie beroep 
worden ingesteld tegen beslissingen van 
de raad van beroep of, bij ontbreken van 
recht op beroep bij de raad van beroep, 
tegen beslissingen van de Autoriteit.
2. Indien de Autoriteit nalaat een 
beslissing te nemen, kan overeenkomstig 
artikel 232 van het Verdrag bij het 
Gerecht van eerste aanleg of bij het Hof 
van Justitie beroep wegens nalaten 
worden ingesteld.
3. De Autoriteit moet de noodzakelijke 
maatregelen treffen ter uitvoering van het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg 
of het Hof van Justitie.

Motivering

Indien de amendementen in kwestie worden aangenomen is het recht van gebruik van nummers 
geen bevoegdheid van de Autoriteit en is een raad van beroep onnodig. Zo niet, dan moeten deze 
procedures worden gehandhaafd.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een gedeelte van de 
gebruiksvergoedingen die aanvragers 
overeenkomstig artikel 17 betalen.

Schrappen



AD\724531NL.doc 47/56 PE405.770v02-00

NL

Motivering

De Autoriteit moet niet bevoegd zijn tot het innen van gebruiksvergoedingen. Wellicht moet letter 
(a) worden geschrapt tenzij er andere diensten worden ingesteld waaraan kosten zijn verbonden.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitgaven van de Autoriteit bestaan uit 
administratieve, infrastructurele, 
operationele en personeelskosten.

2. De uitgaven van de Autoriteit bestaan uit 
administratieve, infrastructurele, 
operationele en personeelskosten,
waaronder de kosten in verband met het 
opzetten van een onafhankelijk 
secretariaat.

Motivering

De Autoriteit dient te beschikken over een secretariaat dat beantwoordt aan alle administratieve 
eisen in verband met haar functioneren.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van 
het ontwerp van de directeur een raming 
van de ontvangsten en uitgaven van de 
Autoriteit voor het volgende boekjaar. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerp-personeelsformatie 
bevat, uiterlijk 31 maart bij de Commissie 
in. Vóór de definitieve vaststelling van de 
raming wordt het ontwerp van de 

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van regelgevers, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad
van regelgevers maakt jaarlijks op basis 
van het ontwerp van de directeur een 
raming van de ontvangsten en uitgaven van 
de Autoriteit voor het volgende boekjaar. 
De raad van regelgevers dient deze 
raming, die tevens een ontwerp-
personeelsformatie bevat, uiterlijk 31 maart 
bij de Commissie in.
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directeur ingediend bij de raad van 
regelgevers, die daarover advies mag 
uitbrengen.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de begroting om daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt de begroting 
van de Autoriteit op. Deze wordt definitief 
na de definitieve vaststelling van de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen. Indien nodig wordt de 
begroting dienovereenkomstig aangepast.

5. De raad van regelgevers stelt de 
begroting van de Autoriteit op. Deze wordt 
definitief na de definitieve vaststelling van 
de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen en nadat de tweederde-
bijdrage van de lidstaten is goedgekeurd.
Indien nodig wordt de begroting 
dienovereenkomstig aangepast.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de begroting om daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen. Omdat de begroting van de Autoriteit voor 
1/3 uit bijdragen van de Gemeenschap en voor 2/3 uit bijdragen van de NRA bestaat, moet bij 
het opstellen van de jaarlijkse begrotingen rekening worden gehouden met de respectieve 
planning.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur stelt de 
begrotingsautoriteit onverwijld in kennis 
van de projecten die hij voornemens is te 
realiseren en die aanzienlijke financiële
gevolgen voor de financiering van zijn 
begroting kunnen hebben, met name 

6. De raad van regelgevers stelt de 
begrotingsautoriteit onverwijld in kennis 
van de projecten die hij voornemens is te 
realiseren en die aanzienlijke financiële 
gevolgen voor de financiering van zijn 
begroting kunnen hebben, met name 
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vastgoedprojecten zoals de huur of 
aankoop van gebouwen. Hij brengt de 
Commissie daarvan op de hoogte. Als een 
van de takken van de begrotingsautoriteit 
advies wil uitbrengen, stelt deze de 
Autoriteit binnen twee weken na ontvangst 
van de informatie over het bouwproject in 
kennis van zijn voornemen om een 
dergelijk advies uit te brengen. Indien de 
Autoriteit geen antwoord ontvangt, kan het 
doorgaan met zijn plannen.

vastgoedprojecten zoals de huur of 
aankoop van gebouwen. Hij brengt de 
Commissie daarvan op de hoogte. Als een 
van de takken van de begrotingsautoriteit 
advies wil uitbrengen, stelt deze de 
Autoriteit binnen twee weken na ontvangst 
van de informatie over het bouwproject in 
kennis van zijn voornemen om een 
dergelijk advies uit te brengen. Indien de 
Autoriteit geen antwoord ontvangt, kan het 
doorgaan met zijn plannen.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de begroting om daadwerkelijke 
onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na ontvangst van de door de 
Rekenkamer geformuleerde opmerkingen 
over de voorlopige rekeningen van de 
Autoriteit overeenkomstig artikel 129 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad stelt de directeur op eigen 
verantwoordelijkheid de definitieve 
rekeningen van de Autoriteit op en zendt 
hij/zij deze voor advies toe aan de raad 
van bestuur.

4. Na ontvangst van de door de 
Rekenkamer geformuleerde opmerkingen 
over de voorlopige rekeningen van de 
Autoriteit overeenkomstig artikel 129 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad stelt de directeur op eigen 
verantwoordelijkheid de definitieve 
rekeningen van de Autoriteit op en zendt 
hij/zij deze voor advies toe aan de raad 
van regelgevers.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de financiën en de verslaglegging 
daarover om daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur brengt advies uit 
over de definitieve rekeningen van de 
Autoriteit.

5. De raad van regelgevers brengt advies 
uit over de definitieve rekeningen van de 
Autoriteit.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de financiën en de verslaglegging 
daarover om daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De directeur zendt deze definitieve 
rekeningen, vergezeld van het advies van 
de raad van bestuur, uiterlijk 1 juli na 
afloop van het boekjaar toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

6. De directeur zendt deze definitieve 
rekeningen, vergezeld van het advies van 
de raad van regelgevers, uiterlijk 1 juli na 
afloop van het boekjaar toe aan het 
Europees Parlement, de Raad, de 
Commissie en de Rekenkamer.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de financiën en de verslaglegging 
daarover om daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Uiterlijk 15 oktober zendt de directeur 
de Rekenkamer een antwoord op haar 
opmerkingen toe. Hij/zij zendt een kopie 
van dit antwoord ook toe aan de raad van 
bestuur, het Europees Parlement en de 

8. Uiterlijk 15 oktober zendt de directeur 
de Rekenkamer een antwoord op haar 
opmerkingen toe. Hij/zij zendt een kopie 
van dit antwoord ook toe aan de raad van 
regelgevers, het Europees Parlement en de 
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Commissie. Commissie.

Motivering

De raad van regelgevers moet meer zeggenschap krijgen over de financiën en de verslaglegging 
daarover om daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na overleg met de Commissie stelt de raad 
van bestuur de financiële voorschriften op 
die van toepassing zijn op de Autoriteit. 
Deze voorschriften mogen afwijken van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
indien de specifieke eisen van de werking 
van de Autoriteit dit noodzakelijk maken 
en de Commissie vooraf toestemming heeft 
verleend.

Na overleg met de raad van regelgevers en
de Commissie stelt de directeur de 
financiële voorschriften op die van 
toepassing zijn op de Autoriteit. Deze 
voorschriften mogen afwijken van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 
indien de specifieke eisen van de werking 
van de Autoriteit dit noodzakelijk maken 
en de Commissie vooraf toestemming heeft 
verleend.

Motivering

De directeur en de raad van regelgevers moeten meer zeggenschap krijgen over de financiële 
regels van de Autoriteit om aldus meer onafhankelijkheid van de Commissie mogelijk te maken.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien noodzakelijk wordt de 
vertrouwelijkheid gewaarborgd van de 
gegevens die overeenkomstig dit artikel 
worden verstrekt. Artikel 46 is van 
toepassing.

Motivering

De vertrouwelijkheid van de gegevens dient gewaarborgd te zijn.
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Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het personeel van de Autoriteit – met 
inbegrip van de directeur, het hoofd 
netwerkbeveiliging en de door de lidstaten 
tijdelijk gedetacheerde ambtenaren –
leggen een verbintenisverklaring en een 
belangenverklaring af, waarin zij al hun 
directe en indirecte belangen vermelden die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid. Deze 
verklaringen worden op schrift gesteld.

Het personeel van de Autoriteit – met 
inbegrip van de directeur en de door de 
lidstaten tijdelijk gedetacheerde 
ambtenaren – leggen een 
verbintenisverklaring en een 
belangenverklaring af, waarin zij al hun 
directe en indirecte belangen vermelden die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid. Deze 
verklaringen worden op schrift gesteld.

Motivering

Veiligheidsaangelegenheden zijn reeds in goede handen bij ENISA en de functie van hoofd 
netwerkbeveiliging zou niet moeten bestaan.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Leden van de raden van de Autoriteit, 
de directeur, externe deskundigen en 
personeelsleden van de Autoriteit – met 
inbegrip van door de lidstaten tijdelijk 
gedetacheerde ambtenaren – zijn 
onderworpen aan de geheimhoudingsplicht 
van artikel 287 van het Verdrag, zelfs na 
afloop van hun functie.

2. Leden van de raad van regelgevers, de 
directeur, externe deskundigen en 
personeelsleden van de Autoriteit – met 
inbegrip van door de lidstaten tijdelijk 
gedetacheerde ambtenaren – zijn 
onderworpen aan de geheimhoudingsplicht 
van artikel 287 van het Verdrag, zelfs na 
afloop van hun functie.

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur moet ongedaan worden gemaakt.
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Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt de praktische 
maatregelen voor de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast 
binnen zes maanden nadat de Autoriteit 
haar werkzaamheden is begonnen.

2. De raad van regelgevers stelt de 
praktische maatregelen voor de toepassing 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast 
binnen zes maanden nadat de Autoriteit 
haar werkzaamheden is begonnen.

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur moet ongedaan worden gemaakt.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt in overleg met 
de Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast volgens de 
regelingen van artikel 110 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen.

2. De raad van regelgevers stelt in overleg 
met de Commissie de nodige 
uitvoeringsmaatregelen vast volgens de 
regelingen van artikel 110 van het Statuut 
van de ambtenaren van de Europese 
Gemeenschappen.

Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur moet ongedaan worden gemaakt.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen voor 
de Autoriteit kunnen werken.

4. De raad van regelgevers kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen voor 
de Autoriteit kunnen werken.
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Motivering

De betrokkenheid van de raad van bestuur moet ongedaan worden gemaakt.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie publiceert uiterlijk vijf jaar
na het begin van de werkzaamheden en 
daarna elke vijf jaar een algemeen verslag 
over de werkzaamheden van de Autoriteit 
en de procedures van deze verordening. De 
resultaten van de Autoriteit en haar 
werkmethoden worden geëvalueerd in het 
licht van haar in deze verordening en in de 
jaarlijkse werkprogramma's vastgestelde 
doelstelling, opdracht en taken. Bij de 
evaluatie wordt rekening gehouden met de 
standpunten van de betrokken partijen op 
zowel communautair als nationaal niveau. 
Het verslag en eventuele begeleidende 
voorstellen worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend. 

De Commissie publiceert uiterlijk drie jaar
na het begin van de werkzaamheden een 
algemeen verslag over de werkzaamheden 
van de Autoriteit en de procedures van 
deze verordening. De resultaten van de 
Autoriteit en haar werkmethoden worden 
geëvalueerd in het licht van haar in deze 
verordening en in de jaarlijkse 
werkprogramma's vastgestelde doelstelling, 
opdracht en taken. Bij de evaluatie wordt 
rekening gehouden met de standpunten van 
de betrokken partijen op zowel 
communautair als nationaal niveau. Het 
verslag en eventuele begeleidende 
voorstellen worden bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

De onderhavige verordening komt vijf 
jaar na inwerkingtreding te vervallen, 
tenzij de Commissie een verlenging van 
nog eens vijf jaar voorstelt in afwachting 
van een herziening, op grond van de in de 
eerste alinea bedoelde evaluatie, en van de 
vooruitgang die met de verwezenlijking 
van een interne Europese markt voor 
elektronische communicatie wordt 
geboekt.

Motivering

Deze sector van de technologie ontwikkelt zich snel en het is wenselijk vaker dan eens per 
zittingsperiode controle uit te oefenen. Voorts moet rekening worden gehouden met de 
ontwikkelingen van het uitgebreide mandaat van ENISA, als het de bedoeling is om de 
regelgeving voor veiligheidskwesties te herzien. Wanneer de maatregelen niet leiden tot de 
creatie van een interne markt voor elektronische communicatie, moeten de Europese regelgevers 
toch hun werk kunnen blijven doen.
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Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56 Schrappen
Overgangsbepalingen

1. De Autoriteit wordt op 14 maart 2011 
verantwoordelijk voor alle vóór deze 
datum door het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
ondernomen activiteiten die binnen de 
werkingssfeer van deze verordening 
vallen.
2. Het eigendomsbelang in roerend goed 
dat zich op de in lid 1 vermelde datum in 
het bezit van het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
bevindt, wordt met ingang van die datum 
aan de Autoriteit overgedragen.

Motivering

Veiligheidsaangelegenheden zijn reeds in goede handen bij ENISA en moeten niet tot de 
bevoegdheid van de Autoriteit behoren.
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