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BEKNOPTE MOTIVERING

Telecommunicatie verandert in onze maatschappij elke dag. Oude communicatievormen 
verdwijnen geleidelijk en nieuwe vormen leiden tot nieuwe leefgewoonten en nieuw sociaal 
gedrag. Dit proces is technologisch en economisch, maar ook sociaal en cultureel. De 
rapporteur wil twee politieke aspecten belichten. In de eerste plaats moet de toegang tot 
telecommunicatie algemeen en democratisch zijn: iedereen moet recht van toegang tot diensten 
op dit gebied hebben. In de tweede plaats ontstaat bij moderne telecommunicatie ook nieuwe 
content en is een terugkeer naar het Gutenbergtijdperk onmogelijk. Toch moet het traditionele 
culturele en educatieve erfgoed van de mensheid worden bewaard en via nieuwe vormen van 
elektronische communicatie worden doorgegeven. De Commissie cultuur en onderwijs stelt 
alles in het werk om een evenwicht tussen moderne technologie en traditionele culturele 
waarden te vinden en vraagt de assemblee als geheel hetzelfde te doen.

De Commissie stelt de oprichting voor van een nieuwe autoriteit, de Europese Autoriteit voor 
de elektronische-communicatiemarkt, die nauw met de nationale regelgevende instanties moet 
samenwerken om de bestaande belemmeringen op de gemeenschappelijke markt voor 
elektronische communicatie te verwijderen. Deze nieuwe instantie moet de functies overnemen 
van de Europese Groep van regelgevende instanties, die de Commissie had opgericht in 2004. 
Zij moet diverse advies- en controletaken verrichten, inclusief op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Als resultaat van de besprekingen in het Europees Parlement is in plaats 
van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt een orgaan van 
Europese regelgevende instanties op het gebied van telecommunicatie (Body of European 
Regulators in Telecom, BERT) voorgesteld. BERT zou soortgelijke functies hebben als de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt, maar zich niet bezighouden 
met kwesties op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging.

De rapporteur focust evenwel alleen op de aspecten waarvoor de Commissie cultuur en 
onderwijs bevoegd is. Hij wil het bevoegdheidsterrein van de commissie niet te buiten gaan. 
Daarom wordt in dit advies niet op het debat over EECMA en BERT ingegaan.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(16) De Autoriteit moet voortbouwen op 
nationale en communautaire inspanningen 
en daarom haar taken in nauwe 
samenwerking met de nationale 
regelgevende instanties en de Commissie 
uitvoeren en open staan voor contacten met 
het bedrijfsleven, consumentengroepen en 
andere betrokken partijen.

(16) De Autoriteit moet voortbouwen op 
nationale en communautaire inspanningen 
en daarom haar taken in nauwe 
samenwerking met de nationale 
regelgevende instanties en de Commissie 
uitvoeren en open staan voor contacten met 
het bedrijfsleven, consumentengroepen, 
culturele belangengeroepen en andere 
betrokken partijen.

Motivering

Openheid moet ook betekenen dat er contacten zijn met diverse culturele belangengeroepen, 
omdat deze actuele informatie over kwesties op het gebied van culturele diversiteit kunnen 
verstrekken, onder andere in samenhang met de machtigingsprocedure voor pan-Europese 
diensten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



AD\727280NL.doc 5/8 PE404.794v02-00

NL

(21) In het kader van de doelstellingen van 
Beschikking 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap
(radiospectrumbeschikking) kan de 
Commissie het onafhankelijk deskundig 
advies van de Autoriteit inwinnen over het 
gebruik van de radiofrequenties in de 
Gemeenschap. Het advies kan specifiek 
technisch onderzoek impliceren, evenals 
economische en sociale effectbeoordelingen 
en analysen met betrekking tot 
beleidsmaatregelen inzake frequenties. Het 
kan ook kwesties omvatten met betrekking 
tot de uitvoering van artikel 4 van 
Beschikking 676/2002/EG, waarbij de 
Autoriteit gevraagd kan worden de 
Commissie te adviseren over de resultaten 
die bereikt zijn in het kader van opdrachten
van de Commissie aan de Europese 
Conferentie van de Administraties van 
Posterijen en van Telecommunicatie
(CEPT).

(21) In het kader van de doelstellingen van 
Beschikking 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap
(radiospectrumbeschikking) kan de 
Commissie het onafhankelijk deskundig 
advies van de Autoriteit inwinnen over het 
gebruik van de radiofrequenties in de 
Gemeenschap. Het advies kan specifiek 
technisch onderzoek impliceren, evenals 
economische en sociale effectbeoordelingen
met bijzondere aandacht voor het effect 
op cultuur en onderwijs en analysen met 
betrekking tot beleidsmaatregelen inzake 
frequenties. Het kan ook kwesties omvatten 
met betrekking tot de uitvoering van artikel 
4 van Beschikking 676/2002/EG, waarbij 
de Autoriteit gevraagd kan worden de 
Commissie te adviseren over de resultaten 
die bereikt zijn in het kader van opdrachten 
van de Commissie aan de Europese 
Conferentie van de Administraties van 
Posterijen en van Telecommunicatie
(CEPT).

Motivering

Bij sociale effectbeoordelingen voor frequentiebeheer moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan het effect op cultuur en onderwijs, overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie over effectbeoordeling (COM(2002)0276).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(27) De Autoriteit moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van best practices op het 
gebied van de regelgeving en aan een 
consistente toepassing van de regelgeving 
in de sector elektronische communicatie 
door de uitwisseling van informatie tussen 
nationale autoriteiten te bevorderen en 
geschikte en gemakkelijk toegankelijke 
informatie ter beschikking van het publiek 
te stellen. De Autoriteit moet economische 
en technische kwesties aan de orde kunnen 
stellen en toegang hebben tot de meest 
recente informatie om de economische en 
technische uitdagingen van de zich 
voortdurend ontwikkelende 
informatiemaatschappij te kunnen aangaan, 
bijvoorbeeld op gebieden als netwerk- en 
informatiebeveiliging en apparatuur voor 
radiofrequentie-identificatie.

(27) De Autoriteit moet bijdragen aan de 
ontwikkeling van best practices op het 
gebied van de regelgeving en aan een 
consistente toepassing van de regelgeving 
in de sector elektronische communicatie 
door de uitwisseling van informatie tussen 
nationale autoriteiten te bevorderen en 
geschikte informatie op gemakkelijk 
toegankelijke en duidelijke wijze ter 
beschikking van het publiek te stellen. De 
Autoriteit moet economische en technische 
kwesties aan de orde kunnen stellen en 
toegang hebben tot de meest recente 
informatie om de economische en 
technische uitdagingen van de zich 
voortdurend ontwikkelende 
informatiemaatschappij te kunnen aangaan, 
bijvoorbeeld op gebieden als netwerk- en 
informatiebeveiliging en apparatuur voor 
radiofrequentie-identificatie.

Motivering

Gelet op de complexiteit van het regelgevingskader voor de sector elektronische 
communicatie moet de informatie die ter beschikking van het publiek wordt gesteld, bondig en 
duidelijk zijn, zodat personen zonder bijzondere achtergrond haar kunnen begrijpen. Een en 
ander kan ook dienen als educatief instrument om het bewustzijn over deze kwestie onder de 
Europese burgers te verbeteren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Bij de initiatieven met het oog op 
de oprichting van een Europese autoriteit 
voor de elektronische-communicatiemarkt 
dient de Commissie de eerbiediging van 
het subsidiariteitsbeginsel te waarborgen.

Motivering

De nationale regelgevende autoriteiten staan dichter bij de problemen en zijn dus in een 
betere positie om te beslissen welke oplossing in gegeven omstandigheden moet worden 
toegepast. Economische oplossingen zijn bovendien vaak gebaseerd op economische modellen 
die onvolmaakt zijn en onderhevig aan verandering. De toepassing van deze oplossing moet 
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dan ook worden overgelaten aan de nationale instanties, die dichter bij de markt staan.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. De Autoriteit verleent op verzoek advies 
aan de Commissie en voert studies en 
evaluaties uit – vooral over technische en 
economische aspecten en over het effect op 
culturele diversiteit en onderwijs – met 
betrekking tot het gebruik van 
radiofrequenties voor elektronische 
communicatie in de Gemeenschap.

Motivering

Bij sociale effectbeoordelingen voor frequentiebeheer moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan het effect op cultuur en onderwijs, overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie over effectbeoordeling (COM(2002)0276).
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