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Amendement 76
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het Europees 
Telecomregelgeversorgaan (ETO) wordt 
opgericht als de autoriteit met de in deze 
verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden.

Or. en

Motivering

Het is onnodig een marktautoriteit in het leven te roepen en deze dient vervangen te worden 
door een adviescommissie 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.

Amendement 77
Sharon Bowles

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

Or. en
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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 78
Sharon Bowles

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

Or. en

Motivering

Martktonderzoeken kunnen het doelmatigst worden uitgevoerd door nationale regelgevers, 
dus is samenwerking wenselijk.

Amendement 79
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

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 

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, voert zij in 
samenwerking met de desbetreffende 
nationale regelgevende instantie een 
marktonderzoek uit. Zij brengen een 
gezamenlijk advies uit waarop uiteindelijk 
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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.

door de Autoriteit  wordt toegezien 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 hen moeten worden aangewezen 
als ondernemingen met een aanzienlijke 
marktmacht op die markt, evenals de 
verplichtingen die moeten worden 
opgelegd.

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

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

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.

Or. en

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 80
Sharon Bowles

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 

1. De Autoriteit verleent op verzoek advies 
aan de Commissie en, in voorkomend 
geval, aan de Beleidsgroep 
Radiospectrum, met betrekking tot zaken 
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tot het gebruik van radiofrequenties voor 
elektronische communicatie in de 
Gemeenschap.

die binnen het kader van haar 
verantwoordelijkheid vallen en die van 
invloed zijn op of worden beïnvloed door 
het gebruik van radiofrequenties voor 
elektronische communicatie in de 
Gemeenschap. De Autoriteit werkt zonodig 
nauw met de Beleidsgroep Radiospectrum 
samen.

Or. en

Motivering

De Beleidsgroep Radiospectrum moet haar bevoegdheid over het radiospectrum behouden, 
maar zonodig moet de Autoriteit samenwerken en bijstand verlenen.

Amendement 81
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit verleent op verzoek advies 
aan de Commissie over de ontwikkeling 
van de in artikel 6, lid 3, van Beschikking 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking) 
vermelde gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen, op voorwaarde dat 
deze doelstellingen onder de elektronische-
communicatiesector vallen.

3. De Commissie kan de Autoriteit
verzoeken advies aan de Beleidsgroep 
Radiospectrum te verlenen over de 
ontwikkeling van de in artikel 6, lid 3, van 
Beschikking 676/2002/EG 
(radiospectrumbeschikking) vermelde 
gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen, 
op voorwaarde dat deze doelstellingen 
onder de elektronische-communicatiesector 
vallen.

Or. en

Motivering

De Beleidsgroep Radiospectrum moet haar bevoegdheid over het radiospectrum behouden, 
maar zonodig moet de Autoriteit samenwerken en bijstand verlenen.
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Amendement 82
Sharon Bowles

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, 
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 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.

Or. en

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 83
Sharon Bowles

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inkomsten van de Autoriteit bestaan 
uit:

1. De inkomsten van de Autoriteit zijn als 
volgt samengesteld:

a) vergoedingen voor door de Autoriteit 
verleende diensten;

(a) eenderde van haar jaarlijkse 
financiering wordt rechtstreeks betaald in 
de vorm van een subsidie van de 
Gemeenschap, onder de daarvoor in 
aanmerking komende rubriek van de 
Gemeenschapsbegroting, zoals bepaald 
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door de begrotingsautoriteit, 
overeenkomstig 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 haar jaarinkomsten is 
een rechtstreekse bijdrage van de 
nationale regelgevende instanties ( 
NRI’s). De lidstaten zijn verplicht ervoor 
te zorgen dat de NRI’s over adequate 
financiële middelen en personeel 
beschikken om de taken die het ETO hun 
heeft toevertrouwd uit te voeren en een 
juiste financiering daarvan mogelijk te 
maken. De lidstaten dienen de 
begrotingslijn te specificeren die NRI’s 
vanaf nu moeten gebruiken om het ETO 
de nodige middelen uit hun jaarlijkse 
begrotingen te verstrekken. 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.

Or. en

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.
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Amendement 84
Sharon Bowles

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 en 
daarna elke drie 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.

Om de zes jaar beoordelen het Europees 
Parlement, de Commissie en de Raad met 
inachtneming van de algemene verslagen 
of de Autoriteit haar doelstellingen op het 
gebied van samenhang in de regelgeving 
heeft bereikt en of de markt het zonder 
haar regelgevende toezicht kan stellen. 
Indien op dit punt overeenstemming 
bestaat, wordt de Autoriteit ofwel 
opgeheven ofwel krijgt zij een verder 
mandaat voor zes jaar.

Or. en

Motivering

Deze sector van de technologie ontwikkelt zich snel en het is wenselijk dat er meer dan één 
keer per mandaatperiode gecontroleerd wordt. Verlenging van het mandaat van de Autoriteit 
kan het best worden gekoppeld aan de algemene verslagen waarin de prestaties worden 
beoordeeld. 
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