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BEKNOPTE MOTIVERING

De ontwikkeling van een doeltreffende interne markt voor telecommunicatie geniet de hoogste 
politieke prioriteit in de EU. Het eerste verslag van de Commissie van juni 2006 bevatte 
voorstellen voor aanpassingen van het rechtskader. Tijdens deze uitvoerige en grondige 
herziening kwam een aantal problemen aan het licht, die nog altijd niet zijn opgelost.

Om deze problemen uit de weg te helpen ruimen, stelt de Commissie voor een nieuwe 
onafhankelijke autoriteit op te richten die nauw met de nationale regelgevende instanties en de 
Commissie zal samenwerken. De nieuwe autoriteit is verantwoording schuldig aan het 
Europees Parlement, omvat een raad van regelgevers met de hoofden van de nationale 
regelgevende instanties van alle EU-lidstaten en vervangt de Europese Groep van regelgevende 
instanties (ERG). De autoriteit houdt zich bezig met de volgende kerntaken:

het verlenen van deskundig advies aan de Commissie met het oog op een uniforme 
toepassing van de Europese regels

het uitoefenen van toezicht op marktdefinities, analysen en remedies voor 
marktproblemen 

het definiëren van transnationale markten

het verlenen van advies over de harmonisatie van radiofrequenties en het nemen van 
besluiten over het beheer van nummers 

het fungeren als een Europees centrum van expertise voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 

het beveiligen van netwerken en informatie (d.w.z. het overnemen van de taken van het 
Europees Agentschap voor netwerk en -informatiebeveiliging (ENISA)). 

Dit voorstel van de Commissie stuit in de Raad op breed verzet. Daarom wordt als alternatief 
een vereniging (netwerk) van nationale regelgevende instanties (Engels: Joint Body (Network) 
of National Regulatory Authorities) voorgesteld. Het netwerk is daarbij een 
samenwerkingsverband van nationale regelgevende instanties zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid, d.w.z. dat het geen deel uitmaakt van het directe of indirecte 
communautaire bestuur. Anders dan in het voorstel van de Commissie ligt het zwaartepunt op 
het ontwikkelen van een procedure voor gemeenschappelijke besluitvorming van de onder het 
nationale recht vallende nationale regelgevende instanties. Met het netwerk van nationale 
regelgevende instanties wordt én geen nieuwe autoriteit op EU-niveau gecreëerd én geen 
bevoegdheden met betrekking tot het nemen van beslissingen van EU-instellingen gedelegeerd. 
De regelgevende bevoegdheden van het netwerk moeten naast deze verordening ook in de 
kaderrichtlijn vastgelegd en gedefinieerd worden.

Het netwerk zou op eigen initiatief of, wanneer hierin in het richtlijnrecht uitdrukkelijk is 
voorzien, adviezen en gemeenschappelijke standpunten moeten opstellen op het gebied dat 
door de kaderrichtlijn uitdrukkelijk aan de nationale regelgevende instanties is toegewezen. 
Gemeenschappelijke standpunten zouden daarbij voor de nationale regelgevende instanties 
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dezelfde bindende werking moeten hebben als aanbevelingen van de Commissie, d.w.z. er moet 
bij elke besluitvorming zo veel mogelijk rekening mee worden gehouden. Besluiten van het 
netwerk worden met meerderheidsbeslissingen vastgesteld; elke nationale regelgevende 
instantie heeft één stem. Het netwerk krijgt in beginsel hetzelfde takenpakket als hetwelk was 
voorzien in het voorstel van de Commissie. Het netwerk brengt jaarlijks verslag uit aan het 
Parlement.

Om de onafhankelijkheid van het netwerk van financiële en materiële middelen van de lidstaten 
te waarborgen, moet financiering door de Gemeenschap mogelijk zijn. Het netwerk heeft geen 
rechtspersoonlijkheid, zodat elke rechtstreeks toewijzing van middelen is uitgesloten. Vandaar 
dat voor "indirecte" financiering moet worden gezorgd, in het bijzonder via de 
terbeschikkingsstelling van materiële middelen in de vorm van bestuurscapaciteit door de 
Gemeenschap. Een geëigend orgaan hiervoor zou een secretariaat van het netwerk van 
nationale regelgevende instanties zijn.

Omdat de nationale regelgevende instanties vanwege hun op procedures gerichte regelgevende 
praktijk over een grote besluitvormingsspeelruimte beschikken, is een minimum aan 
coördinatie in de marktreguleringsprocedure noodzakelijk. De internemarkttaak om 
belemmeringen voor de toegang weg te nemen, maakt dat hier voor een doeltreffende "bottom-
up" benadering van regelgeving moet worden gekozen, die de concrete toegangsproblemen 
goed in kaart brengt en in functie daarvan voor coördinatie tussen de nationale regelgevende 
instanties ten aanzien van de remedies zorgt. De achterliggende oorzaken van belemmeringen 
voor de interne markt kunnen het best door de nationale regelgevende instanties ter plekke 
worden aangepakt, waarbij deze ten aanzien van de oplossingen in het kader van de 
voorgestelde communautaire procedure voor het netwerk van nationale regelgevende instanties 
voor coördinatie moeten zorgdragen.

AMENDEMENTEN

De Commissie economische en monetaire 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
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van de Europese 
Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt

Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot oprichting van het netwerk 
van nationale regelgevende instanties
voor de elektronische-communicatiemarkt
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(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Goedkeuring van dit 
amendement maakt dat in de rest van de 
tekst dezelfde aanpassing moet worden 
doorgevoerd).

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
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. Daarom ook is elke 
wijziging van de doelstellingen, de opzet 
en de organisatie van ENISA alleen 
mogelijk middels de toekomstige 
herziening van de ENISA-verordening.

Motivering

De doelstellingen en de taken van de door de Commissie voorgestelde autoriteit verschillen 
van de belangrijkste functies van ENISA. De noodzaak van continuering van ENISA is bij de 
recente evaluatie 2007 bevestigd en de oprichting van de nieuwe autoriteit of enig ander 
Europees netwerk laat de continuering van ENISA dan ook onverlet.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
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Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Daarom wordt gepleit voor een solidere 
institutionele basis voor de oprichting van 
een instantie die de vakkennis en de 
ervaring van de nationale regelgevende 
instanties bundelt, en voor een duidelijk 
gedefinieerde reeks bevoegdheden. Deze 
instantie moet reële autoriteit in de ogen 
van haar leden uitoefenen en de sector 
reguleren via de kwaliteit van haar output.

(7) Daarom wordt gepleit voor een solidere 
institutionele basis voor de oprichting, op 
basis van een verdere ontwikkeling van de 
ERG, van een instantie die de vakkennis en 
de ervaring van de nationale regelgevende 
instanties bundelt, en voor een duidelijk 
gedefinieerde reeks bevoegdheden. Deze 
instantie moet reële autoriteit in de ogen 
van haar leden uitoefenen en de sector 
reguleren via de kwaliteit van haar output.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Daarom moet een nieuw 
communautair orgaan worden opgericht, 
het Europees netwerk van nationale 
regelgevende instanties voor de 
elektronische-communicatiemarkt (hierna 
"het netwerk" genoemd). Het netwerk 
van nationale regelgevende instanties 
voor de elektronische-communicatiemarkt 
dient er in het bijzonder op te letten dat de 
consumenten volledig de vruchten 
kunnen blijven plukken van de 
informatiemaatschappij, innovatie en de 
netwerken van de volgende generatie, 
investeringen te stimuleren, concurrentie 
ten aanzien van de infrastructuur te 
bevorderen, en zich hard te maken voor 
betere toegang tot de 
informatiemaatschappij, met name in 
plattelandsgebieden met mobiele 
breedband.

Motivering
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Hier wordt benadrukt dat de herziening van het telecomkader van de EU in eerste instantie 
gericht moet zijn op de verwezenlijking van de doelstellingen via actualisering van het 
aanbod, en dat organisatorische regelingen van ondergeschikt belang zijn. Urgente kwesties, 
zoals aanpassing van de regelgeving aan netwerken van de volgende generatie en het in de 
regelgeving inbouwen van prikkels voor investeringen daarin, voor een grotere 
breedbandtoegankelijkheid in dunbevolkte gebieden, moeten snel worden aangepakt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De mededeling van de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad 
van 1 juni 2007 inzake de evaluatie van 
het Europees Agentschap voor netwerk- 
en informatiebeveiliging (ENISA) bevat 
een beoordeling van een extern 
deskundigenverslag over de activiteiten 
van het agentschap sinds de oprichting 
ervan en de aanbevelingen van de raad 
van bestuur van ENISA, en gaf de aanzet 
tot een openbare raadpleging. De 
belangrijkste resultaten van het 
deskundigenverslag bevestigden de 
juistheid van het beleid achter de 
oprichting van ENISA en zijn 
oorspronkelijke doelstellingen, en met 
name zijn bijdrage aan de verwezenlijking 
van een echte interne markt voor 
elektronische communicatie.

Schrappen

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(11) Tegelijkertijd werd een aantal 
problemen vastgesteld, met name 
logistieke problemen en problemen met 
betrekking tot de organisatiestructuur en 
de 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.

Schrappen

Motivering

Het laten samengaan van ENISA met het netwerk, een suggestie van de Commissie, is 
onvoldoende gerechtvaardigd om op dit moment te accepteren: het regelgevend kader voor de 
telecomsector en ENISA hebben eigen doelstellingen. Bovendien hebben de nationale 
telecomregelgevers in een aantal lidstaten niet de bevoegdheden die aansluiten bij de taken 
van ENISA. Een samengaan zou dus heel goed in negatieve gevolgen voor zowel ENISA, als 
het netwerk kunnen leiden. De autoriteit moet geen veiligheidsbevoegdheden hebben op 
gebieden die al goed worden afgedekt door het ENISA.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(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 
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.

(12) Het netwerk dient een reële bijdrage te
leveren aan de 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.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De Autoriteit moet worden opgericht 
binnen de bestaande institutionele structuur 
en het bestaande machtsevenwicht van de 
Gemeenschap. Zij moet voor technische 
kwesties onafhankelijk kunnen fungeren 
en over juridische, administratieve en 
financiële autonomie beschikken. 
Daarom is het noodzakelijk en 
aangewezen dat de Autoriteit een 
communautair orgaan met 
rechtspersoonlijkheid is dat de uit hoofde 
van deze verordening toegewezen taken 
uitvoert.

(15) Het netwerk moet worden opgericht 
binnen de bestaande institutionele structuur 
en het bestaande machtsevenwicht van de 
Gemeenschap. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(19) De Autoriteit moet de Commissie 
bijstaan bij elke uitbreiding van de 
communautaire verplichtingen op het 
gebied van nummerportabiliteit. Een 
dergelijke uitbreiding kan met name 
betrekking hebben op het bereik van de te 
porteren informatie of de soorten 
netwerken (d.w.z. vast of mobiel) 
waartussen nummers en informatie moeten 
worden geporteerd. Bij veranderingen van 
deze verplichting moet rekening worden 
gehouden met de prijzen voor de 
gebruikers, de omschakelingskosten voor 
de ondernemingen en de ervaringen in de 
lidstaten. 

(19) Het netwerk moet de Commissie en de 
lidstaten bijstaan bij elke uitbreiding van de 
communautaire verplichtingen op het 
gebied van nummerportabiliteit. Een 
dergelijke uitbreiding kan met name 
betrekking hebben op het bereik van de te 
porteren informatie of de soorten 
netwerken (d.w.z. vast of mobiel) 
waartussen nummers en informatie moeten 
worden geporteerd. Bij veranderingen van 
deze verplichting moet rekening worden 
gehouden met de prijzen voor de 
gebruikers, de omschakelingskosten voor 
de ondernemingen en de ervaringen in de 
lidstaten. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Autoriteit moet over de nodige 
bevoegdheden beschikken om de 
regelgevingstaken doeltreffend en vooral 
onafhankelijk uit te voeren. De raad van 
regelgevers moet daarom onafhankelijk 
van marktbelangen functioneren en geen 
instructies vragen of ontvangen van 
regeringen of andere particuliere of 
overheidsinstanties.

(33) De Autoriteit moet over de nodige 
bevoegdheden beschikken om de 
regelgevingstaken doeltreffend uit te 
voeren.  

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(34) Voor een vlot functioneren van de 
Autoriteit is het noodzakelijk dat de 
directeur wordt benoemd op grond van 
verdiensten, bewezen administratieve en 
managementvaardigheden en kennis en 
ervaring op het gebied van elektronische-
communicatienetwerken, -diensten en -
markten. Hij/zij moet zijn/haar taken 
volledig onafhankelijk en flexibel 
uitvoeren in het kader van de interne 
organisatie van de Autoriteit. De directeur 
moet ervoor zorgen dat de Autoriteit haar 
taken doeltreffend en onafhankelijk
uitvoert.

(34) Voor een vlot functioneren van de 
Autoriteit is het noodzakelijk dat de 
directeur wordt benoemd op grond van 
verdiensten, bewezen administratieve en 
managementvaardigheden en kennis en 
ervaring op het gebied van elektronische-
communicatienetwerken, -diensten en -
markten. Hij/zij moet zijn/haar taken 
flexibel uitvoeren in het kader van de 
interne organisatie van de Autoriteit. De 
directeur moet ervoor zorgen dat de 
Autoriteit haar taken doeltreffend uitvoert.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Alle partijen voor wie de beslissingen 
van de Autoriteit gevolgen hebben, 
moeten een beroep kunnen doen op de 
nodige rechtsmiddelen. Er moet voor een 
gepaste beroepsprocedure worden gezorgd 
zodat beroep kan worden aangetekend 
tegen beslissingen van de Autoriteit bij 
een gespecialiseerde kamer van beroep, 
waarvan de beslissingen kunnen worden 
aangevochten bij het Hof van Justitie. 

Schrappen

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Er moet voor een vlotte overgang 
worden gezorgd voor de lopende 
activiteiten van ENISA die tot het 
werkterrein van de Autoriteit behoren. 

Schrappen
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Amendement 14

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.

Motivering

De Autoriteit mag niet beschikken over veiligheidsbevoegdheden die reeds op doelmatige 
wijze worden uitgeoefend door het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 15

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

Motivering
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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 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) advies en bijstand verlenen aan de 
Commissie of door lidstaten aangestelde
bevoegde instanties met betrekking tot 
kwesties inzake netwerk- en 
informatiebeveiliging die tot het 
werkterrein van de Autoriteit behoren;

Schrappen

Motivering

De Autoriteit mag niet beschikken over veiligheidsbevoegdheden die reeds op doelmatige 
wijze worden uitgeoefend door het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 17

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 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter g

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 14/53 AD\725955NL.doc

NL

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 19

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

Motivering

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

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) aanbevelingen aan de nationale 
regelgevende instanties doen over 
grensoverschrijdende geschillen en e-
toegankelijkheid. 

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
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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 het Europees 
Parlement of van de Commissie 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 
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 22

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 zijn reeds in goede handen bij het Europees Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (ENISA).
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Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) analysen van specifieke nationale 
markten overeenkomstig artikel 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn);

(e) in samenwerking met relevante 
nationale regelgevende instanties analysen 
van specifieke nationale markten 
overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn);

Motivering

Marktanalysen kunnen het efficiëntst door de nationale regelgevende instanties worden 
gemaakt, dus is er behoefte aan samenwerking. 

Amendement 24

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.

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(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 26

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).

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. Alle adviezen van de Autoriteit 
worden aan het Europees Parlement ter 
beschikking gesteld en de Autoriteit stelt 
het Europees Parlement binnen 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. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de Autoriteit krachtens artikel 16, 
lid 7, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) van de Commissie het 
verzoek krijgt een specifieke markt in een 
lidstaat te analyseren, brengt zij advies uit 
en verstrekt zij de Commissie de nodige 
informatie – met inbegrip van de resultaten 
van de openbare raadpleging en de 
marktanalyse. Als de Autoriteit vindt dat er 
op die markt onvoldoende concurrentie is, 
omvat haar advies – na een openbare 
raadpleging – een ontwerpmaatregel waarin 
de ondernemingen worden vermeld die 
volgens haar moeten worden aangewezen 
als ondernemingen met een aanzienlijke 
marktmacht op die markt, evenals de 
verplichtingen die moeten worden
opgelegd.

1. Als de Autoriteit krachtens artikel 16, 
lid 7, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) van de Commissie het 
verzoek krijgt een specifieke markt in een 
lidstaat te analyseren, maakt het in 
samenwerking met de nationale 
regelgevende instantie een marktanalyse.
Het netwerk en de relevante nationale 
regelgevende instantie brengen een 
gezamenlijk advies uit, waarop in laatste 
instantie toezicht wordt uitgeoefend door 
de Autoriteit, en verstrekken de Commissie 
de nodige informatie – met inbegrip van de 
resultaten van de openbare raadpleging en 
de marktanalyse. Als de Autoriteit en de 
nationale regelgevende instantie vinden
dat er op die markt onvoldoende 
concurrentie is, omvat hun advies – na een 
openbare raadpleging – een 
ontwerpmaatregel waarin de 
ondernemingen worden vermeld die 
volgens haar moeten worden aangewezen 
als ondernemingen met een aanzienlijke 
marktmacht op die markt, evenals de 
verplichtingen die moeten worden 
opgelegd.
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Motivering

Het meest doelmatig is het om marktonderzoeken met directe inschakeling van de nationale 
regelgevers uit te voeren. De Autoriteit houdt toezicht op het onderzoek en is verantwoordelijk 
voor de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek verstrekt de Autoriteit de 
Commissie alle beschikbare informatie om 
de taken van lid 1 uit te voeren.

3. Op verzoek verstrekken de Autoriteit en 
de nationale regelgevende instantie de 
Commissie alle beschikbare informatie om 
de taken van lid 1 uit te voeren.

Motivering

Het meest doelmatig is het om marktonderzoeken met directe inschakeling van de nationale 
regelgevers uit te voeren. De Autoriteit houdt toezicht op het onderzoek en is verantwoordelijk 
voor de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alvorens krachtens de leden 1 of 3 
advies uit te brengen, raadpleegt de 
Autoriteit de nationale regelgevende 
instanties en de nationale concurrentie-
autoriteiten en organiseert zij een 
openbare raadpleging overeenkomstig 
artikel 42 van deze verordening.

Schrappen

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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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.

Amendement 32

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 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De Autoriteit verleent op verzoek advies 
aan de Commissie en voert studies en 
evaluaties uit – vooral over technische en 
economische aspecten – met betrekking 
tot het gebruik van radiofrequenties voor 
elektronische communicatie in de 
Gemeenschap.

1. Het netwerk verleent op verzoek advies 
aan de Commissie en werkt nauw samen 
met het Communicatiecomité, de 
Beleidsgroep Radiospectrum (hierna te 
noemen "RSPG") en/of het 
Radiospectrumcomité (hierna te noemen 
"RSC"), indien nodig, met betrekking tot 
zaken die binnen het kader van zijn 
verantwoordelijkheid vallen, in het 
bijzonder zaken die van invloed zijn op of 
worden beïnvloed door het gebruik van 
radiofrequenties voor elektronische 
communicatie in de Gemeenschap. Het 
netwerk werkt waar nodig nauw samen te 
werken met de RSPG en het RSC.

Motivering

De bevoegdheden van het netwerk moeten compatibel zijn met die van bestaande entiteiten; in 
het bijzonder met die van het RSC en de RSPG wat het frequentiebeleid betreft, en met die 
van het Communicatiecomité wat een groot aantal andere telecomkwesties betreft, waaronder 
technische en economische aspecten.

Amendement 34

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 (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 bezwaarlijk. 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. 
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Amendement 35

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 36

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).

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
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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 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Schrappen

Netwerk- en informatiebeveiliging
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: 
(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;
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(b) de Commissie advies te verlenen over 
onderzoek op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en over het 
efficiënte gebruik van 
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.

Amendement 39

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.

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 26/53 AD\725955NL.doc

NL

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 
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 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
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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, 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.

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

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. De Autoriteit mag niet beschikken over 
veiligheidsbevoegdheden die reeds op doelmatige wijze worden uitgeoefend door het 
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA).

Amendement 41

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

Amendement 42

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 
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.

Schrappen

Motivering

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

Amendement 43

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
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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.

Amendement 44

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 het 
Europees Parlement of de Commissie 
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 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organen van de Autoriteit Organisatie van het netwerk

De Autoriteit bestaat uit: Het netwerk benoemt een directeur, 
creëert een secretariaat, stelt een 
begroting op en kiest zijn vestigingsplaats.

(a) een raad van bestuur

(b) een raad van regelgevers
(c) een directeur

(d) een hoofd netwerkbeveiliging

(e) een permanente groep van 
belanghebbenden
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(f) een raad van beroep.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen

De raad van bestuur
1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. 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 
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.
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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.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen

Taken van de raad van bestuur
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1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur 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 
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.
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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.
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.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen

De raad van regelgevers
1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
lid per lidstaat, die aan het hoofd staat 
van de onafhankelijke nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
toepassing van het regelgevingskader in 
de lidstaat, de directeur en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat.

2. De directeur is de voorzitter van de raad 
van regelgevers.
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3. De raad van regelgevers kiest uit zijn 
midden een vicevoorzitter. De 
vicevoorzitter vervangt de voorzitter als 
deze zijn of haar taken niet kan 
uitoefenen. De ambtstermijn van de 
vicevoorzitter bedraagt tweeënhalf jaar en 
kan worden verlengd, maar loopt in elk 
geval af wanneer hij/zij geen lid meer is 
van de raad van regelgevers.

4. De raad van regelgevers beslist met een 
gewone meerderheid van stemmen. Met 
uitzondering van de directeur en de 
vertegenwoordiger van de Commissie 
heeft elk lid of diens plaatsvervanger één 
stem.

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

7. De Autoriteit verzorgt het secretariaat 
van de raad van regelgevers.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Taken van de raad van regelgevers

1. De raad van regelgevers brengt advies 
uit bij de directeur alvorens de in de 
artikelen 4 tot en met 23 vermelde 
adviezen, aanbevelingen en beslissingen 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, 
worden vastgesteld. Voorts geeft de raad 
van regelgevers de directeur richtsnoeren 
bij de uitoefening van zijn of haar taken.
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2. De raad van regelgevers brengt advies 
uit over de kandidaat die overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, en artikel 29, lid 2, wordt 
voorgedragen als directeur. De raad 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden. De directeur 
neemt niet deel aan de voorbereiding van 
of de stemming over deze adviezen.

3. De raad van regelgevers keurt 
overeenkomstig artikel 26, lid 5, en artikel 
30, lid 4, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 37 opgestelde 
ontwerpbegroting het werkprogramma 
van de Autoriteit voor het volgende jaar 
goed.

4. De raad van regelgevers keurt het in 
artikel 26, lid 11, en artikel 30, lid 9, 
vermelde afzonderlijke hoofdstuk over 
regelgevingswerkzaamheden in het 
jaarverslag goed.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen

De directeur
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.
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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.

3. De ambtstermijn van de directeur 
bedraagt vijf jaar. In de loop van de 
negen maanden voordat deze periode 
afloopt, voert de Commissie een evaluatie 
uit. Daarbij kijkt de Commissie onder 
meer naar: 

(a) de prestaties van de directeur;
(b) de taken en verplichtingen van de 
Autoriteit tijdens de volgende jaren.

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.
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.
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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 
raad van bestuur neemt dit besluit met 
een meerderheid van drievierde van zijn 
leden.
6. Het Europees Parlement of de Raad
kunnen de directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitvoering van zijn of 
haar taken.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen

Taken van de directeur
1. De directeur treedt op als 
vertegenwoordiger van de Autoriteit en is 
met de leiding ervan belast.

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.

3. De directeur stelt na akkoord van de 
raad van regelgevers de in de artikelen 4 
tot en met 23 vermelde adviezen, 
aanbevelingen en beslissingen vast.

4. De directeur stelt jaarlijks een 
ontwerpwerkprogramma van de Autoriteit 
voor het volgende jaar op en dient het 
voor 30 juni van dat jaar bij de raad van 
regelgevers en de Commissie in.

De directeur legt het werkprogramma 
vóór 1 september ter goedkeuring aan de 
raad van bestuur voor.
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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.
6. De directeur neemt de nodige 
maatregelen, met name de vaststelling 
van interne administratieve instructies en 
de publicatie van nota's, om ervoor te 
zorgen dat de Autoriteit overeenkomstig 
deze verordening functioneert.

7. De directeur maakt een raming van de 
ontvangsten en uitgaven van de Autoriteit 
krachtens artikel 37 en voert de begroting 
van de Autoriteit uit krachtens artikel 38.
8. De directeur stelt jaarlijks het 
ontwerpjaarverslag over de activiteiten 
van de Autoriteit op met een hoofdstuk 
over de regelgevingswerkzaamheden van 
de Autoriteit en een hoofdstuk over 
financiële en administratieve 
aangelegenheden.

9. De directeur oefent jegens het 
personeel van de Autoriteit de in artikel 
49, lid 3, vermelde bevoegdheden uit.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 Schrappen

Het hoofd netwerkbeveiliging
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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.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 Schrappen

De permanente groep van 
belanghebbenden
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1. Het hoofd netwerkbeveiliging richt een 
permanente groep van belanghebbenden 
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.

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.

3. Vertegenwoordigers van de Commissie 
kunnen de vergaderingen van de groep 
bijwonen en aan de werkzaamheden van 
de groep deelnemen.

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.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 Schrappen

De raad van beroep
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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 
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.

Adlib Express Watermark



PE404.779v02-00 42/53 AD\725955NL.doc

NL

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 
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.

Amendement 55

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.
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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.

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.
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7. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast.

Amendement 56

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.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – letters a tot en met e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) vergoedingen voor door de Autoriteit 
verleende diensten;

(a) eenderde van zijn jaarlijkse 
financiering wordt rechtstreeks betaald in 
de vorm van een subsidie van de 
Gemeenschap, onder het gepaste 
onderdeel van de begroting van de 
Europese Gemeenschappen, zoals bepaald 
door de begrotingsautoriteit, in 
overeenstemming met punt 47 van het 
interinstitutioneel akkoord van 6 mei 
2006;

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

(b) tweederde van zijn jaarinkomsten is 
een rechtstreekse bijdrage van de 
nationale regelgevende instanties. 
Lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen 
dat de nationale regelgevende instanties 
over adequate financiële middelen en 
personeel beschikken om de taken die het 
ETO hun heeft toegekend te volbrengen 
en de juiste financiering van deze laatste 
mogelijk te maken. De lidstaten dienen de 
begrotingslijn te specificeren die de 
nationale regelgevende instanties vanaf 
nu moeten gebruiken om het ETO de 
middelen te verstrekken uit hun jaarlijkse 
begrotingen. De begrotingen dienen 
openbaar gemaakt te worden.

(c) een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (afdeling 
Commissie) wordt opgenomen;

(d) legaten, schenkingen of subsidies 
zoals vermeld in artikel 26, lid 7;

(e) een vrijwillige bijdrage van de 
lidstaten of hun regelgevende instanties.

Motivering

De Autoriteit mag niet de bevoegdheid hebben om vergoedingen te innen. Om voor 
daadwerkelijke onafhankelijkheid van de Commissie te zorgen dient de Autoriteit 
voornamelijk door de lidstaten gefinancierd te worden.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2
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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 59

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.

Schrappen

Amendement 60

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 Commissie stelt het 
netwerk 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 het agentschap dit noodzakelijk maken 
en de Commissie vooraf toestemming heeft 
verleend.

Amendement 61
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 Schrappen
Fraudebestrijdingsmaatregelen

1. Met het oog op de bestrijding van 
fraude, corruptie en andere onwettige 
handelingen is Verordening (EG) nr. 
1073/1999 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 mei 1999 betreffende 
onderzoeken door het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) zonder 
enige beperking van toepassing.

2. De Autoriteit treedt toe tot het 
Interinstitutioneel akkoord van 25 mei 
1999 tussen het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de 
Commissie van de Europese 
Gemeenschappen betreffende de interne 
onderzoeken verricht door het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en 
treft onverwijld passende voorzieningen 
die op alle werknemers van het 
agentschap van toepassing zijn
3. De financieringsbesluiten, akkoorden 
en toepassingsinstrumenten die daaruit 
voortvloeien, bepalen uitdrukkelijk dat de 
Rekenkamer en OLAF zo nodig een 
controle ter plekke kunnen uitvoeren bij 
de begunstigden van de kredieten van de 
Autoriteit en bij de personeelsleden die 
bevoegd zijn voor de toekenning van deze 
kredieten.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3. Op voorstel van de directeur kan de 
raad van regelgevers belanghebbende 
partijen toestaan sommige 
werkzaamheden van de Autoriteit als 
waarnemer bij te wonen.

Schrappen

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tegen besluiten van de Autoriteit uit 
hoofde van artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 kan een 
klacht worden ingediend bij de 
Ombudsman of beroep worden ingesteld 
bij het Hof van Justitie onder de 
voorwaarden van respectievelijk artikel 
195 en artikel 230 van het Verdrag.

Schrappen

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 Schrappen
Rechtspositie

1. De Autoriteit is een orgaan van de 
Gemeenschap met rechtspersoonlijkheid.

2. In elke lidstaat geniet de Autoriteit de 
ruimste rechtsbevoegdheid die door de 
nationale wetgeving aan rechtspersonen 
wordt toegekend. Zij kan met name 
roerende en onroerende goederen 
verwerven of vervreemden en in rechte 
optreden.
3. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd 
door haar directeur.
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4. De Autoriteit is gevestigd in […]. 
Totdat haar lokalen gereed zijn, bieden de 
lokalen van de Commissie onderdak aan 
de Autoriteit.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen

Personeel

1. Het Statuut van de ambtenaren van de 
Europese Gemeenschappen, de Regeling 
die van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen en de regels die de 
instellingen van de Europese 
Gemeenschap gezamenlijk hebben 
vastgesteld met het oog op de toepassing 
van dit statuut en deze regeling, zijn van 
toepassing op het personeel van de 
Autoriteit, met inbegrip van de directeur 
en het hoofd netwerkbeveiliging.
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.

3. De Autoriteit oefent ten aanzien van 
haar personeel de bevoegdheden uit die 
krachtens het Statuut van de ambtenaren 
van de Europese Gemeenschappen zijn 
verleend aan het tot aanstelling bevoegde 
gezag, alsook die welke krachtens de 
Regeling die van toepassing is op de 
andere personeelsleden van de Europese 
Gemeenschappen zijn verleend aan het tot 
het aangaan van overeenkomsten 
bevoegde gezag.
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4. De raad van bestuur kan bepalingen 
vaststellen waardoor uit de lidstaten 
gedetacheerde nationale deskundigen 
voor de Autoriteit kunnen werken.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 Schrappen

Voorrechten en immuniteiten

Het Protocol inzake voorrechten en 
immuniteiten van de Europese 
Gemeenschappen is van toepassing op de 
Autoriteit en haar personeel.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 51 Schrappen

Aansprakelijkheid van de Autoriteit

1. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de Autoriteit 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door de 
Autoriteit zelf of door het personeel ervan 
bij de uitoefening van hun taken is 
veroorzaakt. Het Hof van Justitie heeft 
rechtsbevoegdheid in geschillen over de 
vergoeding van dergelijke schade.
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2. De persoonlijke geldelijke en 
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van de 
personeelsleden van de Autoriteit ten 
aanzien van de Autoriteit wordt beheerst 
door de desbetreffende voor het personeel 
van de Autoriteit geldende voorschriften.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis

Het netwerk van nationale regelgevende 
instanties brengt jaarlijks verslag uit over 
zijn activiteiten aan het Europees 
Parlement.

Amendement 69

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 vijf jaar 
na het begin van de werkzaamheden een 
algemeen verslag over de werkzaamheden 
van het netwerk en de procedures van deze 
verordening. De resultaten van het netwerk 
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.
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Indien het in lid 1 bedoelde 
evaluatieverslag aangeeft dat het ten 
gevolg van objectieve, voor de werking 
van de interne markt relevante 
omstandigheden nodig is het mandaat 
van het netwerk voor bepaalde duur te 
verlengen, kunnen het Europees 
Parlement en de Raad, uit hoofde van 
artikel 251 EG-Verdrag, het mandaat van 
het netwerk eenmalig voor een periode 
van ten hoogste twee jaar verlengen. 

Het netwerk stopt zijn werkzaamheden ten 
laatste vijf jaar na zijn start, tenzij het 
Europees Parlement en de Raad, uit 
hoofde van artikel 251 EG-Verdrag, het 
mandaat van het netwerk voor bepaalde 
duur verlengen, op basis van een 
objectieve rechtvaardiging van de 
Commissie.

Motivering

De regelgeving dient rekening te houden met het overgangskarakter van ex ante 
telecommunicatieregelgeving, die uiteindelijk het veld zal moeten ruimen voor algemene 
mededingingswetgeving. De introductie van een "uitdovingsclausule" zou een praktische stap 
zijn in de richting van zelfregulering, en signalen afgeven aan de markt die stroken met de 
doelstelling van het bevorderen van investeringen.

Amendement 70

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.
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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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