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Amendement 86
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(kaderrichtlijn), Richtlijn 2002/19/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten (toegangsrichtlijn), Richtlijn 
2002/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende 
de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(machtigingsrichtlijn), Richtlijn 
2002/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(universeledienstrichtlijn) en Richtlĳn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlĳn betreffende privacy 
en elektronische communicatie) (hierna 
samen "de kaderrichtlijn en de bijzondere 
richtlijnen" genoemd) beogen een interne 
markt voor elektronische communicatie in 
de Gemeenschap tot stand te brengen 
waarbij een hoge mate van investeringen, 
innovatie en consumentenbescherming 
wordt gewaarboorgd via verhoogde 
concurrentie.

(1) Richtlijn 2002/21/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(kaderrichtlijn), Richtlijn 2002/19/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 7 
maart 2002 inzake de toegang tot en 
interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende 
faciliteiten (toegangsrichtlijn), Richtlijn 
2002/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende 
de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(machtigingsrichtlijn), Richtlijn 
2002/22/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 7 maart 2002 inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met 
betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
(universeledienstrichtlijn) en Richtlĳn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlĳn betreffende privacy 
en elektronische communicatie) (hierna 
samen "de kaderrichtlijn en de bijzondere 
richtlijnen" genoemd)“), alsmede de 
adviezen van de EU-organen, onder meer 
de resolutie van het Europees Parlement 
over consumentenvertrouwen in een 
digitale omgeving1, beogen een interne 
markt voor elektronische communicatie in 
de Gemeenschap tot stand te brengen 
waarbij een hoge mate van investeringen, 
innovatie en consumentenbescherming 
wordt gewaarboorgd via verhoogde 
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concurrentie.
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0287.

Or. cs

Amendement 87
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De Autoriteit moet de Commissie 
bijstaan door de maatregelen die de 
lidstaten nemen om de burgers te 
informeren over het bestaan en het gebruik 
van het gemeenschappelijk Europees 
alarmnummer "112", jaarlijks te evalueren. 
De jaarlijkse evaluatie van de Autoriteit 
moet best practices en resterende 
problemen opsporen en het niveau van 
bescherming en veiligheid van in de 
Europese Unie reizende burgers helpen 
verbeteren.

(20) De Autoriteit moet de Commissie 
bijstaan door de kennis van de burgers 
over het bestaan en het gebruik van het 
gemeenschappelijk Europees 
alarmnummer "112", jaarlijks te evalueren. 
De jaarlijkse evaluatie van de Autoriteit 
moet best practices en resterende 
problemen opsporen en het niveau van 
bescherming en veiligheid van in de 
Europese Unie reizende burgers helpen 
verbeteren.

Or. en

Amendement 88
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Mondiale 
telecommunicatiediensten zijn een 
specifiek geval, waar een harmonisatie 
van de machtigingsvoorwaarden nodig 
kan zijn. Het wordt algemeen erkend dat 
deze diensten, die bestaan uit beheerde 
commerciële data- en audiodiensten voor 
multinationale ondernemingen die in 
diverse landen, en vaak op diverse 
continenten, zijn gevestigd, inherent een 
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grensoverschrijdend karakter hebben en 
binnen Europa altijd pan-Europees zijn. 
De Autoriteit moet een 
gemeenschappelijke benadering van de 
regelgeving ontwikkelen, zodat alle delen 
van Europa de economische voordelen 
van geïntegreerde, naadloze diensten 
kunnen genieten.

Or. en

Amendement 89
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) advies verlenen aan marktspelers en 
nationale regelgevende instanties over 
regelgeving;

(c) advies verlenen aan marktspelers (met 
inbegrip van consumenten en 
consumentenorganisaties) en nationale 
regelgevende instanties over regelgeving;

Or. cs

Amendement 90
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ervaringen uitwisselen en innovatie 
op de Europese markt bevorderen;

Or. en

Motivering

De rol van de Autoriteit met betrekking tot de bevordering van innovatie in Europa moet worden 
benadrukt, aangezien innovatie ook in het belang is van de consument.
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Amendement 91
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) advies en assistentie verlenen aan 
marktspelers en nationale regelgevers met 
betrekking tot kwesties op het gebied van 
piraterij en veiligheid.

Or. en

Motivering

De rol van de Autoriteit met betrekking tot een verbetering van de gegevensbeveiliging en een 
verstrenging van de verplichting auteursrechten en aanverwante rechten te eerbiedigen, moet 
worden benadrukt.

Amendement 92
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de lidstaten en de nationale 
regelgevers assisteren bij kwesties in 
verband met de interoperabiliteit van 
telecommunicatiesystemen die worden 
gebruikt door noodhulpdiensten, met 
name tijdens ernstige noodsituaties en 
rampen, en met de instelling van een 
communicatiesysteem voor verwittiging en 
waarschuwing van burgers waarin is 
voorzien in artikel 26 bis van Richtlijn 
2002/22/EG.

Or. en



AM\723497NL.doc 7/22 PE406.113v01-00

NL

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke benadering van de 
regelgeving over pan-Europese diensten, 
zoals mondiale telecommunicatiediensten, 
om consistentie tussen de nationale regels 
te garanderen.

Or. en

Amendement 94
Zuzana Roithová

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. Er wordt een Autoriteit van Europese 
Telecomregelgevers (AETR) (hierna "de 
Autoriteit") opgericht met de in deze 
verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden.

Or. cs

(Dit amendement is specifiek bedoeld voor de Tsjechische versie (het heeft betrekking op de term 
voor Autoriteit) en geldt voor de hele tekst. Als het wordt goedgekeurd, moeten de gevraagde 
wijzigingen overal worden aangebracht.)

Amendement 95
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
en houdt hierbij tegelijk rekening met de 
adviezen van de EU-organen, door de 
Commissie bij te staan bij de voorbereiding 
van aanbevelingen of besluiten die 
overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) door de 
Commissie moeten worden aangenomen.

Or. cs

Amendement 96
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) effectieve instelling van 
interoperabele telecommunicatiesystemen 
voor noodhulpdiensten, alsmede van het 
communicatiesysteem voor verwittiging en 
waarschuwing van burgers waarin is 
voorzien in artikel 26 bis van Richtlijn 
2002/22/EG;

Or. en

Amendement 97
Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) geharmoniseerde voorwaarden voor 
machtigingen voor pan-Europese 
diensten, zoals mondiale 
telecommunicatiediensten;

Or. en
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Amendement 98
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op verzoek verstrekt de Autoriteit de 
Commissie alle beschikbare informatie om 
de taken van lid 1 tot en met 4 uit te 
voeren.

5. Op verzoek verstrekt de Autoriteit de 
Commissie alle beschikbare informatie om 
de taken van lid 1 en 2 uit te voeren.

Or. cs

Amendement 99
Zuzana Roithová

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

Or. cs

Amendement 100
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel en lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassing van het Europees 
alarmnummer 112

Telecommunicatie voor noodhulp

1. De Autoriteit onderwerpt de 
maatregelen van de lidstaten om de 
burgers over het bestaan en het gebruik 
van het Europees alarmnummer 112 in te 
lichten jaarlijks aan een evaluatie op basis 

1. De Autoriteit onderwerpt de 
implementatie van het Europees 
alarmnummer 112 door de lidstaten, 
alsmede de kennis van de burgers met 
betrekking tot het bestaan en het gebruik 
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van de informatie die zij ontvangt
krachtens artikel 26, lid 4, van Richtlijn 
2002/22/EG (universeledienstrichtlijn). De 
resultaten van de evaluatie worden 
opgenomen in het in artikel 21, lid 2, 
vermelde jaarverslag.

van dit nummer, jaarlijks aan een evaluatie 
op basis van de beoordelingen die door 
onafhankelijke organen krachtens artikel 
26, lid 6, van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn) worden 
uitgevoerd. De resultaten van de evaluatie 
worden opgenomen in het in artikel 21, lid 
2, vermelde jaarverslag.

Or. en

Amendement 101
Cristian Silviu Buşoi, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit advies bij de Commissie uit over 
de technische kwesties in verband met de 
toepassing van het Europees alarmnummer 
112 overeenkomstig artikel 26 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn).

2. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit adviezen bij de Commissie uit 
over de technische kwesties in verband met 
de toepassing van:
a) het Europees alarmnummer 112 
overeenkomstig artikel 26 van Richtlijn 
2002/22/EG (universeledienstrichtlijn);

b) interoperabiliteitskwesties met 
betrekking tot telecommunicatiesystemen 
voor noodhulpdiensten;
c) het communicatiesysteem voor de hele 
EU voor verwittiging en waarschuwing 
van burgers waarin is voorzien in artikel 
26 bis van Richtlijn 2002/22/EG.

Or. en

Amendement 102
Zuzana Roithová

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) opleidingen voor nationale 
regelgevende instanties, andere nationale 
administratieve organen of EU-organen 
te organiseren en te bevorderen over alles 
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wat met elektronische communicatie te 
maken heeft.

Or. cs

Amendement 103
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit stelt deze informatie in 
een gemakkelijk toegankelijke vorm ter 
beschikking van het publiek.

3. De Autoriteit stelt deze informatie ter 
beschikking van het publiek in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm die ook 
toegang van op afstand mogelijk maakt.

Or. cs

Amendement 104
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een register in de vorm van een 
gemeenschappelijk toegangspunt voor het 
verlenen van informatie over het 
spectrumgebruik in elke lidstaat wordt ter 
beschikking van het publiek gesteld om de 
geharmoniseerde beschikbaarheid van 
informatie over het gebruik van 
radiofrequenties in de Gemeenschap te 
waarborgen. De lidstaten verstrekken de 
informatie over het gebruik van 
radiofrequenties op gezette tijden en op 
verzoek van de Autoriteit. De Autoriteit is 
verantwoordelijk voor het beheer en de 
publicatie van het register. Het register 
bevat de in de bijlage bij deze verordening 
gedetailleerd beschreven informatie, 
evenals andere informatie die de 
Autoriteit geschikt acht. De Commissie 

Schrappen
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kan uitvoeringsmaatregelen nemen om de 
bijlage aan technische of 
marktontwikkelingen aan te passen. 
Maatregelen om niet-essentiële 
onderdelen van deze verordening te 
wijzigen, worden genomen 
overeenkomstig de procedure van artikel 
54, lid 3.

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.

Or. cs

Amendement 105
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit publiceert een jaarverslag 
over de ontwikkelingen in de 
elektronische-communicatiesector – met 
inbegrip van consumentenkwesties – met 
een overzicht van de resterende obstakels 
voor de voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie. Het 
verslag bevat ook een overzicht en een 
analyse van de informatie over nationale 
beroepsprocedures waarin de lidstaten 
krachtens artikel 4, lid 3, van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) voorzien, en 
van de mate waarin in de lidstaten wordt 
gebruikgemaakt van de in artikel 34 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn) vermelde 
procedures voor buitengerechtelijke 

2. De Autoriteit publiceert een jaarverslag 
over de ontwikkelingen in de 
elektronische-communicatiesector – met 
inbegrip van consumentenkwesties – met 
een overzicht van de resterende obstakels 
voor de voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie, met 
inbegrip van obstakels die verband 
houden met onvoldoende kennis van de 
consument en met andere problemen, die 
onder meer in de resolutie van het 
Europees Parlement over 
consumentenvertrouwen in een digitale 
omgeving worden vermeld. Het verslag 
bevat ook een overzicht en een analyse van 
de informatie over nationale 
beroepsprocedures waarin de lidstaten 
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beslechting van geschillen. krachtens artikel 4, lid 3, van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) voorzien, en 
van de mate waarin in de lidstaten wordt 
gebruikgemaakt van de in artikel 34 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn) vermelde 
procedures voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen. De gedeelten 
van het verslag die betrekking hebben op 
consumentenzaken, met inbegrip van 
vergelijkingen van detailhandelstarieven, 
worden in een voor de consumenten 
makkelijk toegankelijke vorm 
gepubliceerd op de website van de 
Autoriteit.

Or. cs

Amendement 106
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit bestaat uit: De Autoriteit bestaat uit:

(a) een raad van bestuur (a) een raad van regelgevers

(b) een raad van regelgevers (b) een dagelijks bestuur

(c) een directeur (c) een algemeen directeur.

(d) een hoofd netwerkbeveiliging

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

Or. cs
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Amendement 107
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

5. De raad van regelgevers stelt jaarlijks 
vóór 30 september na advies van de 
Commissie 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.

Or. cs

(Met dit amendement wordt de Tsjechische vertaling aangepast aan het Engelse origineel van 
amendement 55 van Edit Herczog.)

Amendement 108
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur oefent zijn 
begrotingsbevoegdheden uit volgens de 
artikelen 36 tot en met 38.

6. De raad van regelgevers oefent zijn 
begrotingsbevoegdheden uit volgens de 
artikelen 36 tot en met 38.

Or. cs

Motivering

Dit amendement geldt voor de hele tekst. Als het wordt goedgekeurd, moeten de gevraagde 
wijzigingen overal worden aangebracht.
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Amendement 109
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. De raad van bestuur stelt zijn 
reglement van orde vast.

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

Or. cs

Amendement 110
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

1. Het dagelijks bestuur is 
verantwoordelijk voor de 
vertegenwoordiging van de Autoriteit en 
zorgt ervoor dat deze haar activiteiten 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening verricht. Voorts geeft het 
dagelijks bestuur de algemeen directeur de 
nodige instructies voor de uitoefening van 
zijn of haar taken.

Or. cs

Amendement 111
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

2. De voorzitter van het dagelijks bestuur 
wordt jaarlijks verzocht te verschijnen op 
een hoorzitting van de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement, 
om verslag over de activiteiten van de 
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neemt niet deel aan de voorbereiding van 
of de stemming over deze adviezen.

Autoriteit uit te brengen.

Or. cs

Amendement 112
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
ontwerp-begroting het werkprogramma 
van de Autoriteit voor het volgende jaar 
goed.

Schrappen

Or. cs

Amendement 113
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. cs
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Amendement 114
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De raad van regelgevers kan rekening 
houdend met het evaluatieverslag de 
ambtstermijn van de algemeen directeur 
eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen.

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. Indien 
de ambtstermijn niet wordt verlengd, blijft 
de directeur in functie totdat er een 
opvolger is aangewezen.

Indien de ambtstermijn niet wordt 
verlengd, blijft de algemeen directeur in 
functie totdat er een opvolger is 
aangewezen.

Or. cs

Amendement 115
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De directeur kan alleen uit zijn of haar 
ambt worden ontzet nadat de raad van 
bestuur na overleg met de raad van
regelgevers daartoe heeft besloten. De raad 
van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn leden.

5. De algemeen directeur kan alleen uit 
zijn of haar ambt worden ontzet nadat de 
raad van regelgevers daartoe heeft besloten
De raad van regelgevers neemt dit besluit 
met een meerderheid van drievierde van 
zijn leden. 

Or. cs
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(Met dit amendement wordt de Tsjechische vertaling aangepast aan het Engelse origineel van 
het amendement van Edit Herczog.)

Amendement 116
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 117
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De permanente groep van 
belanghebbenden

Schrappen

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 
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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.

Or. cs

Amendement 118
Edit Herczog

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 bestaan 
uit een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de Europese 
Unie wordt opgenomen uit hoofde van 
artikel 185 van het Financieel Reglement;

(a) vergoedingen voor door de Autoriteit 
verleende diensten;

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

(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 
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lidstaten of hun regelgevende instanties.

Or. en

Motivering

Aangezien de Autoriteit in zeer ruime mate taken verricht ter ondersteuning van de uitvoering 
van het Gemeenschapsbeleid op het gebied van elektronische communicatie dat als kader 
fungeert, is het verantwoord dat zij wordt gefinancierd met communautaire middelen

Amendement 119
Zuzana Roithová

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) een derde van de jaarinkomsten wordt 
gevormd door een dotatie van de 
Gemeenschap uit het gepaste onderdeel 
van de algemene begroting van de EU op 
grond van een besluit van 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) twee derden van haar jaarinkomsten 
worden gevormd door bijdragen van de 
nationale regelgevers. De lidstaten dragen 
bij met bedragen van adequate omvang. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevers over adequate 
financiële middelen en personeel 
beschikken om de taken die de Autoriteit 
hun heeft toevertrouwd, uit te voeren en 
dat zij in staat zijn de Autoriteit behoorlijk 
te financieren. De lidstaten moeten 
bepalen welke begrotingslijn de nationale 
regelgevers in dit kader moeten gebruiken 
om de middelen voor de financiering van 
de Autoriteit uit hun jaarlijkse 
begrotingen te garanderen. Deze 
begrotingen wordt openbaar gemaakt.

(c) een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de 
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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. cs

Amendement 120
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in gevallen die onder artikel 20 of 
artikel 21 ressorteren, raadpleegt de 
Autoriteit – wanneer zij voornemens is 
maatregelen te nemen overeenkomstig de 
bepalingen van deze verordening – zo 
nodig de belanghebbende partijen en zij 
geeft hen de kans om de ontwerpmaatregel 
binnen een redelijke termijn te 
becommentariëren. De Autoriteit maakt de 
resultaten van de raadplegingsprocedure 
voor iedereen toegankelijk, behalve als het 
om vertrouwelijke informatie gaat.

De Autoriteit raadpleegt – wanneer zij 
voornemens is een advies uit te brengen 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening – zo nodig de belanghebbende 
partijen, inclusief de betrokken 
consumentenorganisaties, en zij geeft hen 
de kans om de ontwerpmaatregel binnen 
een redelijke termijn te becommentariëren.
De Autoriteit maakt de resultaten van de 
raadplegingsprocedure voor iedereen 
toegankelijk, behalve als het om 
vertrouwelijke informatie gaat.

Or. cs

Amendement 121
Zuzana Roithová

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 122
Zuzana Roithová

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 Autoriteit maakt uiterlijk twee jaar na 
het begin van de werkzaamheden en daarna 
elke vijf jaar een evaluatie van de
efficiëntie van haar werkzaamheden.  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,
inclusief consumenten en 
consumentenorganisaties, op zowel 
communautair als nationaal niveau. Het 
verslag en eventuele begeleidende 
voorstellen worden bij het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
ingediend.

Or. cs
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