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Amendement 133
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie uit 2002 
creëert een regelgevingsstelsel waarvoor de 
nationale regelgevende instanties instaan, 
en bepaalt dat deze autoriteiten met elkaar 
en met de Commissie moeten 
samenwerken om de ontwikkeling van een 
consistente regelgeving en de consistente 
toepassing in de Gemeenschap van het 
regelgevingskader te waarborgen.

(2) Het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie uit 2002 
creëert een regelgevingsstelsel waarvoor de 
nationale regelgevende instanties instaan, 
en bepaalt dat deze autoriteiten met elkaar 
en met de Commissie moeten 
samenwerken om de ontwikkeling van een 
consistente regelgeving en de consistente 
toepassing in de Gemeenschap van het 
regelgevingskader te waarborgen, waarbij 
echter ruimte wordt gelaten voor 
regelgevingsconcurrentie tussen de 
nationale regelgevende instanties in het 
licht van de specifieke omstandigheden op 
de nationale markt. 

Or. en

Motivering

BERT mag niet leiden tot de volledige harmonisatie van de nationale markten.  De gezonde 
regelgevingsconcurrentie dient te worden gehandhaafd.

Amendement 134
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) BERT wordt opgericht om te 
zorgen voor de coördinatie tussen de 
nationale regelgevende instanties van de 
lidstaten zonder de bestaande 
benaderingen van de regelgeving zodanig 
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te harmoniseren dat de 
regelgevingsconcurrentie ondermijnd 
wordt.

Or. en

Amendement 135
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
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 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 autoriteit in de ogen van 
haar leden uitoefenen en de sector 
reguleren via de kwaliteit van haar output.

Or. en

Amendement 136
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De huidige aanpak om te zorgen 
voor een grotere samenhang tussen de 
nationale regelgevende instanties dankzij 
de uitwisseling van informatie en kennis 
over praktische ervaringen is succesvol 
gebleken op deze korte termijn na het 
gebruik ervan. Intensievere coördinatie 
tussen alle regelgevende instanties op 
nationaal en Europees niveau is echter 
nodig om de interne markt voor 
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elektronische-communicatiediensten te 
begrijpen en verder te ontwikkelen ten 
einde de samenhang van de regelgeving te 
versterken.

Or. en

Motivering

Er zij opgemerkt dat, hoewel deze niet perfect is, in de afgelopen jaren toch samenwerking 
tussen de nationale regelgevende instanties tot stand is gekomen. Grotere samenwerking is 
nodig om de Europese communicatiemarkt te begrijpen en in de juiste richting te sturen.

Amendement 137
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het is onnodig een nieuwe instantie in het leven te roepen. In plaats daarvan dient een 
orgaan, zoals een versterkt ERG, te worden opgericht, dat is verankerd in het 
Gemeenschapsrecht. Uit het arrest van de Grote Kamer van het HvJ van 2 mei 2006 in zaak 
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C-217/04 VK tegen Parlement en Raad blijkt dat artikel 95 kan worden gebruikt als 
rechtsgrondslag voor de oprichting van een Gemeenschapsorgaan. Dat zijn voldoende 
gronden om de ERG meer bevoegdheden te geven door haar rechtspersoonlijkheid en dus 
zelfstandigheid te verlenen.

Amendement 138
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De Autoriteit moet de ERG vervangen 
en als het exclusieve forum fungeren voor 
de samenwerking tussen nationale 
regelgevende instanties bij de uitvoering 
van al hun taken in het kader van het 
regelgevingskader.

(14) De Autoriteit zal de ERG vervangen 
en als een exclusief forum fungeren voor 
de samenwerking tussen nationale 
regelgevende instanties en tussen 
laatstgenoemde instanties en de 
Commissie bij de uitvoering van al hun 
taken in het kader van het 
regelgevingskader.

Or. ro

Amendement 139
Dragoş Florin David

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 

(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 dat de Autoriteit een 
communautair orgaan met 
rechtspersoonlijkheid is dat de uit hoofde 
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van deze verordening toegewezen taken 
uitvoert.

van deze verordening toegewezen taken 
uitvoert.

Or. ro

Amendement 140
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet de Commissie en 
de nationale regelgevende instanties 
bijgevolg advies verlenen in 
overeenstemming met het communautaire 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie en zo helpen bij de 
daadwerkelijke toepassing ervan.

(18) De Autoriteit moet de Commissie en 
de nationale regelgevende instanties, 
alsmede het Europees Parlement op 
verzoek van laatstgenoemde, bijgevolg 
advies verlenen in overeenstemming met 
het communautaire regelgevingskader voor 
elektronische communicatie en zo helpen 
bij de daadwerkelijke toepassing ervan.

Or. ro

Amendement 141
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

(20) De jaarlijkse evaluatie van BERT 
moet de optimale regelgevingspraktijken, 
met name ten aanzien van de op de markt 
resterende problemen opsporen en het 
niveau van bescherming en veiligheid van 
burgers helpen verbeteren. 
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helpen verbeteren.

Or. es

Motivering

Met het oog op de samenhang met de benadering in amendementen op andere voorgestelde 
bepalingen, aangezien de bevoegdheden van de "Autoriteit" verder gaan die welke dit soort 
organen zouden moeten hebben.

Amendement 142
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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). 

Schrappen.

Or. es
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Motivering

Overeenkomend met de taken van BERT, aangezien uit zijn bevoegdheden duidelijk moet 
blijken dat deze niet het beheer en het gebruik van het spectrum omvatten. 

Amendement 143
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Technologische en 
marktontwikkelingen hebben het potentieel 
voor de verlening van elektronische-
communicatiediensten over de 
geografische grenzen van individuele 
lidstaten heen vergroot. Het gevaar bestaat
echter dat verschillende wettelijke en 
regelgevingsvoorwaarden voor het 
verlenen van deze diensten uit hoofde van 
de nationale wetgevingen het verlenen van 
dergelijke grensoverschrijdende diensten in 
toenemende mate zal belemmeren. De 
Autoriteit moet daarom een sleutelrol 
spelen bij het vaststellen van 
geharmoniseerde voorwaarden voor de 
machtiging van deze diensten – zowel 
algemene machtigingen als 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
voor nummers – en bij het adviseren van 
de Commissie over de bijzonderheden van 
de maatregelen die krachtens Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) moeten 
worden genomen om tot dergelijke 
geharmoniseerde voorwaarden te komen.

(22) Technologische en 
marktontwikkelingen hebben het potentieel 
voor de verlening van elektronische-
communicatiediensten over de 
geografische grenzen van individuele 
lidstaten heen vergroot. De geleidelijke 
convergentie van de verschillende 
wettelijke en regelgevingsvoorwaarden 
voor het verlenen van deze diensten uit 
hoofde van de nationale wetgevingen zal 
het verlenen van dergelijke 
grensoverschrijdende diensten in 
toenemende mate vergemakkelijken.

Or. es

Motivering

De overweging wordt korter en de bewoordingen eenvoudiger.
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Amendement 144
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Motivering

De netwerk- en informatiebeveiliging is van cruciaal belang voor het vertrouwen van de 
consument in de diensten van de informatiemaatschappij.



AM\723731NL.doc 11/69 PE406.122v01-00

NL

Amendement 145
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Bij grensoverschrijdende geschillen 
tussen ondernemingen over rechten of 
plichten in het kader van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie moet de Autoriteit de 
achtergrond van het geschil kunnen 
onderzoeken en de betrokken nationale 
regelgevende instanties adviseren over de 
meest geschikte maatregelen om het 
geschil in overeenstemming met het 
regelgevingskader op te lossen.

(26) Bij grensoverschrijdende geschillen 
tussen ondernemingen over rechten of 
plichten in het kader van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie moet de Autoriteit, op 
verzoek van een nationale regelgevende 
autoriteit die bevoegd is voor 
geschillenbeslechting en op verzoek van 
de Commissie, de opdracht geven tot een 
onderzoek naar de achtergrond van het 
geschil en de betrokken nationale 
regelgevende instanties adviseren over de 
meest geschikte maatregelen om het 
geschil in overeenstemming met het 
regelgevingskader op te lossen.

Or. ro

Amendement 146
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om haar taken uit hoofde van deze 
verordening te kunnen uitvoeren en een 
beter inzicht te krijgen in de uitdagingen op 
het gebied van elektronische communicatie 
– met inbegrip van bestaande en nieuwe 
gevaren op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging – moet de Autoriteit 
bestaande en nieuwe ontwikkelingen 
kunnen analyseren. Daartoe mag de 
Autoriteit informatie verzamelen – met 

Om haar taken uit hoofde van deze 
verordening te kunnen uitvoeren en een 
beter inzicht te krijgen in de uitdagingen op 
het gebied van elektronische communicatie 
moet BERT vertrouwd zijn met alle 
aspecten die in de kaderrichtlijn en 
desbetreffende bijzondere richtlijnen zijn 
vastgelegd, zonder zich te verdiepen in 
kwesties die verband houden met 
specifieke communautaire organen of 
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name over inbreuken op de veiligheid en 
de integriteit die belangrijke gevolgen 
hadden voor de netwerken of de door de 
nationale regelgevende instanties 
verleende diensten overeenkomstig artikel 
13a, lid 3, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) – en vragenlijsten 
verspreiden.

agentschappen, zoals het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatiebeveiliging, die buiten het 
kader van zijn bevoegdheden werkzaam 
zijn.  

Or. es

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat kwesties in verband met de netwerk- en 
informatiebeveiliging niet onder de bevoegdheden van BERT of de Autoriteit vallen, maar 
onder die van ENISA.

Amendement 147
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) BERT zou moeten bijdragen tot 
het ontwikkelen van een cultuur van 
netwerk- en informatiebeveiliging, met 
name middels het begrijpen van de 
risico's voor de netwerkveiligheid, het 
ontwikkelen van optimale praktijken, het 
bevorderen van activiteiten inzake 
risicobeoordeling en samenwerking met 
internationale organisaties. In het kader 
van de op 1 januari 2014 geplande 
evaluatie zou de rol van BERT op het 
gebied van de netwerk- en 
informatiebeveiliging opnieuw moeten 
worden geëvalueerd.

Or. en

Motivering

Het is te vroeg om BERT een grotere rol te geven inzake met beveiliging verband houdende 
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kwesties, maar het is verstandig om te verklaren dat in de nabije toekomst een grotere rol 
nodig kan zijn.

Amendement 148
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Als centraal punt voor de uitwisseling 
van informatie over de regelgeving inzake 
elektronische-communicatiediensten in de 
Gemeenschap en ten behoeve van meer 
transparantie en minder administratieve 
lasten voor verleners en gebruikers van 
deze diensten moet de Autoriteit een 
register bijhouden en toegankelijk maken 
met informatie over het frequentiegebruik 
in de Gemeenschap op basis van 
geharmoniseerde en door elke lidstaat op 
gezette tijden verstrekte informatie. Om de 
transparantie van de kleinhandelsprijzen 
voor het voeren en ontvangen van 
gereguleerde roaminggesprekken in de 
Gemeenschap te verbeteren en roamende 
klanten te helpen bij beslissingen over het 
gebruik van hun mobiele telefoons in het 
buitenland moet de Autoriteit ervoor 
zorgen dat alle belanghebbende partijen 
over actuele informatie over de toepassing 
van Verordening (EG) nr. 717/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2007 betreffende roaming op openbare 
mobiele telefoonnetwerken binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG beschikken en moet 
zij de monitoringresultaten jaarlijks 
publiceren.

(29) Als centraal punt voor de uitwisseling 
van informatie over de regelgeving inzake 
elektronische-communicatiediensten in de 
Gemeenschap en ten behoeve van meer 
transparantie en minder administratieve 
lasten voor verleners en gebruikers van 
deze diensten moet de Autoriteit een 
register bijhouden en toegankelijk maken 
met informatie over het frequentiegebruik 
in de Gemeenschap op basis van 
geharmoniseerde en door elke lidstaat op 
gezette tijden verstrekte informatie. Om de 
transparantie van de kleinhandelsprijzen 
voor het voeren en ontvangen van 
gereguleerde roaminggesprekken in de 
Gemeenschap te verbeteren en roamende 
klanten te helpen bij beslissingen over het 
gebruik van hun mobiele telefoons in het 
buitenland moet BERT ervoor zorgen dat 
alle belanghebbende partijen over actuele 
informatie over de toepassing van 
Verordening (EG) nr. 717/2007 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 juni 
2007 betreffende roaming op openbare 
mobiele telefoonnetwerken binnen de 
Gemeenschap en tot wijziging van 
Richtlijn 2002/21/EG beschikken en moet 
het de monitoringresultaten jaarlijks 
publiceren. Deze informatie moet worden 
bekendgemaakt in een brochure waarvan 
de kosten voor het publiceren en drukken 
ten laste van de BERT-begroting komen.

Or. ro
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Amendement 149
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De Commissie moet de Autoriteit 
kunnen verzoeken specifieke extra taken 
uit te voeren die onder haar algemene 
opdracht vallen en die geacht kunnen 
worden bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het communautaire regelgevingskader 
voor elektronische communicatie.

Schrappen.

Or. de

Motivering

Deze machtiging lijkt niet gerechtvaardigd, aangezien deze taken pas aan de regelgevende 
instanties mogen worden overgedragen wanneer een concrete behoefte aan regelgeving 
bestaat en slechts dan in het kader van een specifiek wetgevingsbesluit met raadpleging van 
de betrokken kringen. Anders zou het risico bestaan dat regelgevende taken reeds op goed 
geluk worden overgedragen zonder dat wordt nagegaan of dit nodig is, hetgeen ten koste van 
de rechtszekerheid en uiteindelijk ook van de mededinging geschiedt.  

Amendement 150
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De structuur van de Autoriteit moet op 
haar taken berekend zijn. Ervaringen met 
soortgelijke communautaire autoriteiten
kunnen een leidraad bieden maar de 
structuur moet aangepast zijn aan de 
specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 

De structuur van BERT moet op zijn taken 
berekend zijn. De structuur moet aangepast 
zijn aan de specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de NRI’s en hun 
onafhankelijkheid, zowel op nationaal als 
Europees niveau, moeten ten volle  
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de specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en hun 
onafhankelijkheid moeten ten volle aan de 
orde worden gesteld.

worden gerespecteerd.

Or. en

Motivering

Hierdoor wordt het concept van de onafhankelijkheid van de NRI's, hetzij afzonderlijk op 
nationaal of hetzij collectief op Europees niveau, als hoeksteen van een doelmatige 
regelgeving op dit gebied boven elke twijfel verheven 

Amendement 151
Mary Honeyball

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De structuur van de Autoriteit moet op 
haar taken berekend zijn. Ervaringen met 
soortgelijke communautaire autoriteiten
kunnen een leidraad bieden maar de 
structuur moet aangepast zijn aan de 
specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en hun 
onafhankelijkheid moeten ten volle aan de 
orde worden gesteld.

De structuur van BERT moet op zijn taken 
berekend zijn. De structuur moet aangepast 
zijn aan de specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de NRI’s en hun 
onafhankelijkheid, zowel op nationaal als 
Europees niveau, moeten ten volle  
worden gerespecteerd.

Or. en

Motivering

Dankzij dit amendement staat het concept van de onafhankelijkheid van de NRI's buiten kijf.
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Amendement 152
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De structuur van de Autoriteit moet op 
haar taken berekend zijn. Ervaringen met 
soortgelijke communautaire autoriteiten
kunnen een leidraad bieden maar de
structuur moet aangepast zijn aan de 
specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en hun 
onafhankelijkheid moeten ten volle aan de 
orde worden gesteld.

De structuur van BERT moet slank en op 
zijn taken berekend zijn. Het aantal 
personeelsleden mag niet dan 30 
bedragen. De structuur moet aangepast 
zijn aan de specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en hun 
onafhankelijkheid moeten ten volle aan de 
orde worden gesteld.

Or. en

Amendement 153
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De structuur van de Autoriteit moet op 
haar taken berekend zijn. Ervaringen met 
soortgelijke communautaire autoriteiten
kunnen een leidraad bieden maar de 
structuur moet aangepast zijn aan de 
specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de nationale 
regelgevende instanties en hun 
onafhankelijkheid moeten ten volle aan de 
orde worden gesteld.

De structuur van BERT moet op zijn taken 
berekend zijn. De structuur moet aangepast 
zijn aan de specifieke behoeften van het 
communautaire systeem voor regelgeving 
inzake elektronische communicatie. Vooral 
de specifieke rol van de NRI’s en hun 
onafhankelijkheid op alle niveaus moeten 
ten volle aan de orde worden gesteld.

Or. en
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Amendement 154
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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) BERT moet over de nodige 
bevoegdheden beschikken om zijn taken 
doeltreffend en vooral onafhankelijk uit te 
voeren. Bij het ingrijpen in kwesties in 
verband met de regulering van de markt 
moet de raad van regelgevers onafhankelijk 
van marktbelangen functioneren en geen 
instructies vragen of ontvangen van 
regeringen of andere particuliere of 
overheidsinstanties.

Or. es

Motivering

De "Autoriteit" mag geen regelgevingstaken verrichten, maar slechts adviezen verstrekken.

Amendement 155
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De Autoriteit moet niet alleen 
onafhankelijk en transparant functioneren, 
maar ook open staan voor contacten met 
het bedrijfsleven, de consumenten en 
andere belanghebbende partijen. De 
Autoriteit moet de samenwerking tussen 
de verschillende actoren op het gebied van 
netwerk- en informatiebeveiliging 
versterken, onder meer door geregeld 
overleg met het bedrijfsleven, 
onderzoekscentra en andere 

BERT moet niet alleen onafhankelijk en 
transparant functioneren, maar ook open 
staan voor contacten met onder andere het 
bedrijfsleven, de consumenten, de 
vakbonden, overheidsinstanties, 
onderzoekscentra en andere 
belanghebbende partijen. Indien nodig, 
moet BERT de Commissie bijstaan bij het 
verspreiden en uitwisselen van optimale 
praktijken onder bedrijven.
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belanghebbende partijen te plegen en een 
netwerk van contactpersonen op te zetten 
ten behoeve van communautaire organen, 
door de lidstaten aangestelde 
overheidsinstanties, particuliere instanties 
en consumentenorganisaties.

Or. en

Motivering

BERT moet een scala aan belanghebbenden in de elektronische-communicatiesector kunnen 
raadplegen en met hen in wisselwerking staan.

Amendement 156
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om de volledige autonomie en 
onafhankelijkheid van BERT te 
waarborgen moet BERT over een 
autonome begroting kunnen beschikken.
Hoewel eenderde van zijn middelen 
afkomstig is uit de algemene begroting van 
de Europese Unie, is tweederde van zijn 
middelen afkomstig van de NRI’s. 
Lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen 
dat de NRI’s voor dit doel over adequate 
en onvoorwaardelijke financiering 
beschikke . Deze financieringsmethode 
moet de onafhankelijkheid van BERT 
zowel ten opzichte van de lidstaten als van 
de Europese Commissie onverlet laten.

Or. en
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Amendement 157
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De Commissie moet financiële 
straffen kunnen opleggen aan
ondernemingen die informatie waarover de 
Autoriteit moet kunnen beschikken om 
haar taken efficiënt uit te voeren, niet 
verstrekken. Ook de lidstaten moeten voor 
een geschikt kader zorgen om 
doeltreffende, evenredige en ontradende 
straffen op te kunnen leggen aan 
ondernemingen die verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening niet naleven. 

(42) De Commissie moet de nodige 
maatregelen kunnen nemen, indien 
ondernemingen de informatie waarover 
BERT moet kunnen beschikken om zijn
taken efficiënt uit te voeren, niet 
verstrekken.  Ook de lidstaten moeten voor 
een geschikt kader zorgen om 
doeltreffende, evenredige en ontradende 
straffen op te kunnen leggen aan 
ondernemingen die verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening niet naleven. 

Or. en

Amendement 158
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49 bis) Op 1 januari 2014 moet een 
evaluatie plaatsvinden van de vraag of het 
noodzakelijk is het mandaat van BERT te 
verlengen.  Indien een verlenging 
gerechtvaardigd is, moeten de procedurele 
en begrotingsregelingen, alsmede het 
personeelsbestand worden herzien.

Or. en
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Amendement 159
Alexander Alvaro

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 Europese Raad van 
regelgevende instanties voor de
elektronische communicatie (ERBEC)
wordt opgericht met de in deze 
verordening vastgesteld 
verantwoordelijkheden. De Commissie 
raadpleegt ERBEC bij de uitoefening van 
haar taken uit hoofde van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen, 
zoals uiteengezet in deze verordening.
(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Bij aanneming dienen in de hele 
tekst dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Ten einde de verruimde bevoegdheden van de voormalige ERG als adviseur en coördinator 
van het gemeenschappelijke Europese regelgevingsbeleid formeel vast te leggen. De term is 
op de hele tekst van toepassing.

Amendement 160
Jorgo Chatzimarkakis

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 Europese Groep van 
regelgevende instanties (ERG) opgericht 
met de in deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden.

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Bij aanneming dienen in de hele 
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tekst dienovereenkomstige wijzigingen te 
worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

Het is onnodig een nieuwe instantie in het leven te roepen. In plaats daarvan dient een 
orgaan, zoals een versterkt ERG, te worden opgericht, dat is verankerd in het 
Gemeenschapsrecht. Uit het arrest van de Grote Kamer van het HvJ van 2 mei 2006 in zaak 
C-217/04 VK tegen Parlement en Raad blijkt dat artikel 95 kan worden gebruikt als 
rechtsgrondslag voor de oprichting van een Gemeenschapsorgaan. Dat zijn voldoende 
gronden om de ERG meer bevoegdheden te geven door haar rechtspersoonlijkheid en dus 
zelfstandigheid te geven.

Amendement 161
David Hammerstein

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: 

a) de vergemakkelijking van 
interoperabele grensoverschrijdende 
communicatiemarkten, 
b) de toegang tot elektronische-
communicatiemarkten zonder 
discriminatie,
c) het beheer van de overgang van de 



PE406.122v01-00 22/69 AM\723731NL.doc

NL

markt naar vrije informatie-
infrastructuren, zoals het internet,
d) de samenhang met nationale 
regelgevende activiteiten. 

Or. en

Motivering

De Autoriteit zou tot taak moeten hebben de mededinging te stimuleren. Zij kan geen 
Gemeenschapswijde communicatie "ontwikkelen". De voornaamste taken bestaan in het 
beheer van de structurele overgang van traditionele telecommunicatiemarkten naar de wereld 
van het internet en in de bestrijding van toegangsbelemmeringen en discriminatie waarbij 
wordt gezorgd voor een coherente aanpak door alle regelgevende instanties in Europa.

Amendement 162
Patrizia Toia

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. BERT 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 
BERT bij aan het beter functioneren van de 
interne markt voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, en 
met name de bevordering van een 
doelmatige en samenhangende toepassing 
van het regelgevingskader inzake 
elektronische communicatie en de 
ontwikkeling van Gemeenschapswijde 
elektronische communicatie.

Or. en
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Amendement 163
Erika Mann

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. BERT 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 
BERT bij aan de verbetering van 
nationale regelgeving in de sector van de 
elektronische communicatie, en het beter 
functioneren van de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten, en met name de ontwikkeling van 
Gemeenschapswijde elektronische 
communicatie.

Or. en

Amendement 164
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. BERT zal dienen als een instrument 
voor de uitwisseling van informatie en de 
goedkeuring van samenhangende 
besluiten door de NRI's. BERT vormt een 
organisationele basis voor de 
besluitvorming door de NRI's; BERT 
keurt gemeenschappelijke standpunten en 
opmerkingen goed,  adviseert de 
Commissie en helpt de NRI's bij alle 
aangelegenheden die onder de taken 
vallen welke door de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen aan de NRI's zijn 
toegewezen.
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Or. en

Amendement 165
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter.  In het kader van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
nemen de Raad en het Europees 
Parlement een beschikking aan om een 
bureau op te richten, opdat BERT over 
passende middelen beschikt.  Krachtens 
de beschikking maakt het bureau deel uit 
van de administratie van de Gemeenschap 
voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden 
en -omstandigheden en de 
begrotingstaken; Voorzover noodzakelijk 
voor de zelfstandige uitvoering van de 
taken van BERT voorziet de beschikking 
in een apart personeelsstatuut voor het 
bureau. Bovendien worden in de 
beschikking regels vastgelegd voor de 
eerste bijeenkomst en de eerste voorzitter 
van BERT.
Het bureau wordt in Brussel gevestigd.

Or. en

Amendement 166
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit voert in het kader van deze 
verordening de volgende taken uit:

BERT voert in het kader van deze 
verordening de volgende taken uit:

Or. en
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Amendement 167
Erika Mann

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 eigen initiatief, voorzover de 
verordening daarin voorziet,adviezen 
uitbrengen, aanbevelingen doen en 
besluiten nemen, met betrekking tot alles 
wat tot de taken behoort die aan BERT 
zijn toegewezen;

Or. en

Motivering

BERT zal slechts functioneren binnen de taken die aan hem in deze verordening zijn 
toegewezen. Het zal een onafhankelijk orgaan zijn dat op eigen initiatief te werk gaat.

Amendement 168
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 169
David Hammerstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter h a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) technische steun verlenen en 
bruggen slaan naar open-
sourcegemeenschappen die essentiële 
onderdelen van de Europese 
communicatie-infrastructuur 
ontwikkelen;

Or. en

Motivering

Grote delen van de Europese elektronische-communicatie-infrastructuur worden heden ten 
dage door open-sourcegemeenschappen ontwikkeld. De nieuwe instantie moet bruggen slaan 
naar deze gemeenschappen en het bewustzijn vergroten van de regelgevingsactiviteiten op 
Europees niveau.

Amendement 170
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

(i) de nationale regelgevende instanties 
adviseren over grensoverschrijdende 
geschillen en waar toepasselijk over e-
toegankelijkheid.

Or. es
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Motivering

De term "aanbeveling" dient te worden vermeden, aangezien hij in het Gemeenschapsrecht 
een bijzondere betekenis heeft gekregen.

Amendement 171
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een jaarverslag over de veiligheid 
van elektronische-
communicatienetwerken en 
informatiesystemen opstellen en aan het 
Europees Parlement en de Commissie 
voorleggen, waarin de nadruk wordt 
gelegd op het aanbieden van specifieke 
informatiemaatschappijdiensten, met 
name op het gebied van 
e-overheidsdiensten, en aan de Commissie 
de goedkeuring van maatregelen 
voorstellen ter verbetering van de 
veiligheid van die netwerken en systemen.  

Or. ro

Motivering

De veiligheid van specifieke informatiemaatschappijdiensten, met name e-overheidsdiensten, 
zou door het Parlement en de Commissie besproken moeten worden.
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Amendement 172
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) software leveren waarvoor een 
licentie is verleend in het kader van de 
Publieke Licentie van de Europese Unie 
of een vergelijkbare licentie.

Or. en

Motivering

De instantie mag niet alleen adviezen verlenen, maar tevens software publiceren voor 
nationale regelgevende instanties of eindgebruikers. Het amendement verduidelijkt dit.

Amendement 173
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Op verzoek van de Commissie brengt 
het BERT adviezen uit over alle kwesties 
met betrekking tot elektronische 
communicatie zoals voorzien in deze 
verordening. BERT mag de Commissie of 
NRI’s ook op eigen initiatief adviseren 
inzake deze kwesties. BERT stelt 
alternatieve oplossingen voor, indien 
nodig.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat BERT uitsluitend opereert binnen het toepassingsgebied van deze 
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verordening.

Amendement 174
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. BERT draagt met name bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van aanbevelingen of 
besluiten die overeenkomstig artikel 19 van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) door 
de Commissie moeten worden 
aangenomen. BERT is belast met het 
toezicht op de naleving van de regelgeving 
via samenhangende jaarlijkse 
kernprestatie-indicatoren (KPI) waarmee 
de prestatie kan worden vergeleken, met 
name ten aanzien van resterende 
knelpunten. 

Or. en

Motivering

Ten einde te komen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de bestaande bepalingen 
inzake de ontbundeling van het aansluitnet zijn samenhangend toezicht en benchmarking van 
cruciaal belang. BERT zou bevoegd moeten zijn om toezicht te houden op de juiste naleving 
van de bepalingen inzake de ontbundeling van het aansluitnet en om duidelijke benchmarks 
voor optimale praktijken inzake gehanteerde tijdslimieten, prijzen en procedures te geven.  
BERT zou de nationale regelgevers moeten voorzien van uniforme benchmarks om de 
tenuitvoerlegging te evalueren op basis van jaarlijkse kernprestatie-indicatoren, waartoe 
termijnen, voorwaarden en de levering van plaatselijke aansluitnetten behoren, alsmede het 
prijs- en dienstverleningsniveau en de voorwaarden voor informatiestelsels.



PE406.122v01-00 30/69 AM\723731NL.doc

NL

Amendement 175
Anni Podimata

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. BERT draagt met name bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van aanbevelingen of 
besluiten die overeenkomstig artikel 19 van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) door 
de Commissie moeten worden 
aangenomen. BERT is belast met het 
toezicht op de naleving van de regelgeving 
via samenhangende jaarlijkse 
kernprestatie-indicatoren (KPI) waarmee 
de prestatie kan worden vergeleken, met 
name ten aanzien van resterende 
knelpunten. 

Or. en

Motivering

BERT zou bevoegd moeten zijn om toezicht te houden op de juiste naleving van de bepalingen 
inzake de ontbundeling van het aansluitnet en duidelijke benchmarks voor optimale praktijken 
inzake gehanteerde termijnen, prijzen en procedures moeten geven. 

Amendement 176
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit draagt met name bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie bij te staan bij de 
voorbereiding van aanbevelingen of 
besluiten die overeenkomstig artikel 19 van 

2. BERT draagt met name bij aan de 
geharmoniseerde toepassing van de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen 
door de Commissie, indien 
laatstgenoemde daarom verzoekt, bij te 
staan bij de voorbereiding van 
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Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) door 
de Commissie moeten worden 
aangenomen.

aanbevelingen of besluiten inzake in 
artikel 3 van deze verordening genoemde 
kwesties, die overeenkomstig artikel 19 
van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) 
door de Commissie moeten worden 
aangenomen.

Or. es

Motivering

In samenhang met de voorstellen inzake BERT in vorige amendementen.

Amendement 177
Catherine Trautmann

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) en, 
indien nodig, subnationale markten;

Or. en

Motivering

BERT heeft een adviserende rol inzake de marktanalyse op nationaal en, indien nodig, op 
subnationaal niveau.

Amendement 178
Dragoş Florin David

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) doeltreffende toepassing van het 
alarmnummer '112' overeenkomstig artikel 

(h) toepassing en toezicht op het 
doeltreffende gebruik van het 
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26 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn);

alarmnummer '112' overeenkomstig artikel 
26 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn);

Or. ro

Amendement 179
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) transparantiemaatregelen voor de 
ontbundeling van het aansluitnet 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/19/EG (toegangsrichtlijn);

(m) transparantiemaatregelen voor de 
ontbundeling van het aansluitnet 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2002/19/EG (toegangsrichtlijn); Deze 
maatregelen omvatten met name 
streefcijfers voor de naleving van 
Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake 
ontbundelde toegang tot het 
aansluitnetwerk1, zoals termijnen, 
voorwaarden en de productie en levering 
van plaatselijke aansluitnetten, het prijs-
en dienstverleningsniveau voor 
overeenkomsten inzake het niveau van de 
dienst en de voorwaarden voor 
informatiestelsels die een gelijke toegang 
tot specifieke informatie waarborgen;
_____________________
1 PB L 336, 30.12.2000. blz. 4.

Or. en

Motivering

Ten einde te komen tot een geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de bestaande bepalingen 
inzake de ontbundeling van het aansluitnet zijn samenhangend toezicht en benchmarking van 
cruciaal belang. BERT zou bevoegd moeten zijn om toezicht te houden op de juiste naleving 
van de bepalingen inzake de ontbundeling van het aansluitnet en om duidelijke benchmarks 
voor optimale praktijken inzake gehanteerde termijnen, prijzen en procedures te geven.  
BERT zou de nationale regelgevers moeten voorzien van uniforme benchmarks om de 
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tenuitvoerlegging te evalueren op basis van jaarlijkse kernprestatie-indicatoren, waartoe 
termijnen, voorwaarden en de levering van plaatselijke aansluitnetten behoren, alsmede het 
prijs- en dienstverleningsniveau en de voorwaarden voor informatiestelsels.

Amendement 180
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(o) kwesties die tot de bevoegdheid van 
BERT behoren, zoals afgebakend in de 
kaderrichtlijn en bijzondere richtlijnen, 
voorzover zij van invloed zijn op of 
beïnvloed worden door het beheer van het 
spectrum.

Or. es

Motivering

Het zou gepast zijn, indien de richtlijn specificeren welke kwesties onder de bevoegdheid van 
de "Autoriteit" vallen.

Amendement 181
Erika Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis.  De Commissie en de NRI’s dienen 
zoveel mogelijk rekening te houden met 
de adviezen die door BERT worden 
uitgebracht. Indien BERT alternatieve 
oplossingen voorstelt, in het licht van 
uiteenopende marktvoorwaarden en de 
voorgeschiedenis van de diverse nationale 
regelgevingsbenaderingen, overwegen de 
NRI's welke oplossing het best in hun 
regelgevingsbenadering past.  De NRI's 
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en de Commissie maken de wijze waarop 
het advies van BERT in aanmerking is 
genomen, openbaar.

Or. en

Motivering

Bestaande verschillen in nationale markten moeten bij het voorstellen van oplossingen in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 182
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging van de Autoriteit over de 
definitie en de analyse van nationale 

markten en over oplossingen

Raadpleging van BERT over de definitie 
en de analyse van nationale markten en 

over oplossingen

Or. en

Motivering

Zelfs met het wegvallen van een veto van de Commissie over oplossingen, zou BERT in dit 
verband een rol moeten spelen.

Amendement 183
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging van de Autoriteit over de 
definitie en de analyse van nationale 

markten en over oplossingen

Raadpleging van BERT over de definitie 
en de analyse van nationale markten en 

over oplossingen

Or. en
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Amendement 184
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging van de Autoriteit over de 
definitie en de analyse van nationale 

markten en over oplossingen

Raadpleging van BERT over de definitie 
en de analyse van nationale markten en 

over oplossingen

Or. en

Motivering

Met het oog op samenhang met Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten waarin BERT een 
rol inzake oplossingen vervult, is het zaak een verwijzing hiernaar te handhaven.

Amendement 185
Mary Honeyball

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Raadpleging van de Autoriteit over de 
definitie en de analyse van nationale 
markten en over oplossingen

Raadpleging van BERT over de definitie 
en de analyse van nationale markten en 
over oplossingen

Or. en

Motivering

Zelfs met het wegvallen van een veto van de Commissie over oplossingen, zou BERT in dit 
verband een rol moeten spelen.
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Amendement 186
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beoordelingen van nationale markten door 
de Autoriteit

Beoordelingen van nationale markten door 
BERT

Or. en

Amendement 187
Catherine Trautmann

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 BERT 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 het advies uit en 
verstrekt het 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. Deze verplichtingen 
hangen samen met de artikelen 8 en 9 t/m 
13a van Richtlijn 2002/19/EG 
(toegangsrichtlijn) en artikel 17 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn).

Or. en
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Motivering

Indien een NRI haar analyse van een relevante markt niet heeft voltooid binnen de termijn 
van artikel 16, lid 6 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), dan moet de Commissie BERT 
om advies kunnen vragen, met inbegrip van een voorstel voor een maatregel.

Amendement 188
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op verzoek van de nationale 
regelgevende instanties werkt de 
Autoriteit met hen samen en verleent zij 
hen steun en technische advies over de 
optimale invoering van alarmnummer 
"112". 

Or. ro

Amendement 189
Catherine Trautmann

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. BERT verleent op verzoek advies aan de 
Commissie, aan het 
radiospectrumbeleidscomité (hierna 
"RSBC" genoemd) met betrekking tot 
zaken die binnen het kader van de 
verantwoordelijkheid van BERT vallen en 
die van invloed zijn op of worden 
beïnvloed door het gebruik van 
radiofrequenties voor elektronische 
communicatie in de Gemeenschap. BERT 
werkt, indien nodig, samen met het RSBC. 

Or. en
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Motivering

Deze verwijzing naar het RSPC maakt het mogelijk de samenhang met Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) te handhaven.

Amendement 190
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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.

Schrappen.

Or. es

Motivering

De Europese Autoriteit zou geen rol in spectrumkwesties mogen spelen, noch op gebieden 
waarnaar artikel 6 van de Radiospectrumbeschikking verwijst (betrekkingen met derde 
landen en internationale organisaties), aangezien in dezen de NRI's met bevoegdheden voor 
spectrumkwesties deel van de Autoriteit moeten uitmaken.

Amendement 191
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 

Schrappen.
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behoeften en uitdagingen wordt gewezen.

Or. es

Motivering

De Autoriteit zou in spectrumkwesties niet bevoegd mogen zijn.

Amendement 192
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit bij de Commissie advies uit over 
de reikwijdte en de inhoud van de 
uitvoeringsmaatregelen waarin artikel 6a 
van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) voorziet. Dit kan met 
name inhouden dat de Autoriteit de 
voordelen voor de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten van de door de Commissie 
krachtens artikel 6a van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) 
genomen [uitvoerings]maatregelen 
beoordeelt en vaststelt welke diensten met 
een Gemeenschapswijd potentieel van deze 
maatregelen zouden profiteren.

1. De Commissie kan BERT vragen de 
Commissie, de RSPG of het RSC advies 
uit te brengen over de reikwijdte en de 
inhoud van de uitvoeringsmaatregelen 
waarin artikel 6a van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) voorziet. Dit kan met 
name inhouden dat BERT de voordelen 
voor de interne markt voor 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten van de door de Commissie 
krachtens artikel 6a van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) 
genomen [uitvoerings]maatregelen 
beoordeelt en vaststelt welke diensten met 
een Gemeenschapswijd potentieel van deze 
maatregelen zouden profiteren.

Or. en

Amendement 193
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Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen.
Eigen initiatief

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

Or. es

Motivering

Sluit aan bij de bevoegdheden die aan de Europese Autoriteit toegedacht zijn.

Amendement 194
Erika Mann

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 BERT 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. 
Gezien de verschillen in marktsituatie en 
voorgeschiedenis van de diverse nationale 
regelgevingsbenaderingen kan BERT 
binnen het geharmoniseerde 
regelgevingskader alternatieve 



AM\723731NL.doc 41/69 PE406.122v01-00

NL

oplossingen voor problemen ontwikkelen.

Or. en

Amendement 195
David Hammerstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de regulering en bescherming 
ervan; 

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en 
de interoperabiliteit van diensten;

Or. en

Motivering

Het woord "bescherming" is niet nauwkeurig genoeg. De beste garantie voor concurrentie op 
de markt is een scherp oog voor interoperabiliteitskwesties, omdat die met het streven naar 
concurrentie samenhangen. De bepaling is zo preciezer.

Amendement 196
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de regulering en bescherming
ervan, en

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de regulering ervan ten 
aanzien van onderwerpen die onder de 
bevoegdheid van BERT vallen zoals 
neergelegd in de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen,

Or. es
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Motivering

De Autoriteit of BERT mag alleen rapporten bestellen over onderwerpen die onder haar 
bevoegdheid vallen.

Amendement 197
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de regulering en bescherming
ervan; 

(b) studies te bestellen of uit te voeren over 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en e-overheidsdiensten en -
systemen en de regulering ervan; 

Or. ro

Motivering

E-overheidsdiensten moeten een essentieel onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de 
instantie die op de veiligheid van de elektronische-communicatienetwerken toeziet.  

Amendement 198
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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 de NRI's te 
organiseren en te bevorderen over 
onderwerpen die onder de bevoegdheid 
van BERT vallen zoals neergelegd in de 
kaderrichtlijn en de bijzondere richtlijnen.

Or. es
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Motivering

De Autoriteit of BERT mag alleen rapporten bestellen over onderwerpen die onder haar 
bevoegdheid vallen.

Amendement 199
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) samen met de lidstaten de 
maatregelen van de Commissie ter 
waarborging van de interoperabiliteit van 
elektronische-communicatienetwerken, 
informatiesystemen en elektronische 
databanken als voorgeschreven door de 
communautaire regelgeving te 
verwezenlijken.  

Or. ro

Motivering

Bepaalde projecten die nodig zijn met het oog op de interoperabiliteit van elektronische-
communicatienetwerken, informatiesystemen en elektronische databanken als voorgeschreven 
door de communautaire regelgeving, moeten op communautair niveau verwezenlijkt worden 
en moeten uit de EU-begroting gefinancierd worden.   

Amendement 200
David Hammerstein

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 
opmaak volgens ISO 32000:2008, 
ISO/IEC 26300:2006 of ISO/IEC 
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15445:2000.

Or. en

Motivering

Verduidelijking. Vermelding van de meest gangbare ISO-documentnormen die 
overheidsinstanties in vele lidstaten moeten hanteren.

Amendement 201
Erika Mann

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. BERT stelt deze informatie in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm ter 
beschikking van het publiek; de 
vertrouwelijkheid wordt om gegronde 
redenen geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 202
Dragoş Florin David

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 in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm ter 
beschikking van het publiek, het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie.

Or. ro
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Amendement 203
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit kan samen met de 
publicatie van het jaarverslag advies bij de 
Commissie uitbrengen over mogelijke 
maatregelen om de bij de evaluatie van de 
in lid 1 vermelde kwesties vastgestelde 
problemen te verhelpen.

3. BERT brengt samen met de publicatie 
van het jaarverslag advies bij de 
Commissie uit over mogelijke maatregelen 
om de bij de evaluatie van de in lid 1 
vermelde kwesties vastgestelde problemen 
te verhelpen.

Or. es

Motivering

Het is niet ideaal als de Autoriteit alleen op verzoek van de Commissie advies kan uitbrengen, 
omdat rapporten van de Autoriteit of BERT over de marktsituatie niet alleen problemen 
moeten signaleren maar ook oplossingen moeten aandragen, zonder dat de Commissie daar 
expliciet om hoeft te vragen.

Amendement 204
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit verleent op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief advies aan 
de Commissie en de lidstaten over 
methoden om de interoperabiliteit van, de 
toegang tot en het gebruik van 
elektronische-communicatiediensten en 
eindapparatuur te verbeteren en zij schenkt 
daarbij vooral aandacht aan 
grensoverschrijdende interoperabiliteit. Zij 
richt een groep op bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, 
verenigingen van ondernemingen in de 

De Autoriteit verleent op verzoek van de 
Commissie of op eigen initiatief advies aan 
de Commissie en de nationale 
regelgevende instanties over methoden om 
de interoperabiliteit van, de toegang tot en 
het gebruik van elektronische-
communicatiediensten en eindapparatuur te 
verbeteren en zij schenkt daarbij vooral 
aandacht aan grensoverschrijdende 
interoperabiliteit, alsmede voor de 
bijzondere behoeften van gehandicapte 
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elektronische-communicatiesector, 
verenigingen van eindgebruikers en 
verenigingen van gehandicapte 
eindgebruikers. De groep onderzoekt ook
de bijzondere behoeften van gehandicapte 
eindgebruikers en bejaarden. 

eindgebruikers en bejaarden.

Or. ro

Amendement 205
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

2. De raad van regelgevers 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, 
overeenkomstig de verkiezingsprocedures 
zoals neergelegd in het reglement van 
orde.

Or. en

Amendement 206
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

3. De voorzitter belegt ten minste viermaal 
per jaar een gewone vergadering van de 
raad van regelgevers. Deze kan ook bij 
uitzondering bijeenkomen op initiatief van 
zijn voorzitter, op verzoek van de 
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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.

Commissie of op verzoek van ten minste 
eenderde van zijn leden. De raad van 
regelgevers kan eenieder wiens advies van 
belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van 
regelgevers kunnen zich op de door het 
reglement van orde bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen.

Or. en

Motivering

Het beleggen van vergaderingen van het bestuursorgaan van BERT is een taak van de 
voorzitter. Dit doet niets af aan de operationele taken van de algemeen directeur (zoals het 
voorbereiden van de agenda en het verzenden van convocaties).

Amendement 207
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

3. De algemeen directeur belegt ten 
minste viermaal per jaar een gewone
vergadering van de raad van regelgevers.
Deze kan ook in bijzondere vergadering 
bijeenkomen op initiatief van zijn 
voorzitter, op verzoek van de Commissie 
of op verzoek van ten minste eenderde van 
zijn leden. De raad van regelgevers kan 
eenieder wiens advies van belang kan zijn, 
uitnodigen om als waarnemer aan zijn 
vergaderingen deel te nemen. De leden van 
de raad van regelgevers kunnen zich op de 
door het reglement van orde bepaalde 
wijze laten bijstaan door adviseurs of 
deskundigen.
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adviseurs of deskundigen. De Autoriteit 
verzorgt het secretariaat van de raad van 
bestuur.

Or. en

Motivering

Als er sterk geleund wordt op "mederegelgevingsmechanismen" waarbij het advies van BERT 
via een stemming tot stand komt, bestaat de kans dat vier gewone vergaderingen per jaar niet 
genoeg is om deze taak tijdig af te ronden.

Amendement 208
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

3. De voorzitter belegt ten minste viermaal 
per jaar een gewone vergadering van de 
raad van regelgevers. Deze kan ook bij 
uitzondering bijeenkomen op initiatief van 
zijn voorzitter, op verzoek van de 
Commissie of op verzoek van ten minste 
eenderde van zijn leden. De raad van 
regelgevers kan eenieder wiens advies van 
belang kan zijn, uitnodigen om als 
waarnemer aan zijn vergaderingen deel te 
nemen. De leden van de raad van 
regelgevers kunnen zich op de door het 
reglement van orde bepaalde wijze laten 
bijstaan door adviseurs of deskundigen.

Or. en
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Amendement 209
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De besluiten van de raad van bestuur
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.

4. De besluiten van de raad van 
regelgevers worden met een meerderheid 
van tweederde van de aanwezige leden 
genomen tenzij anders bepaald in deze 
verordening, de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen.

De raad van regelgevers keurt het 
reglement van orde van BERT met 
tweederde meerderheid goed. Het 
reglement van orde waarborgt dat de 
leden van de raad van regelgevers tijdig 
voor elke vergadering de volledige agenda 
en de ontwerpvoorstellen krijgen zodat zij 
vóór de stemming amendementen kunnen 
voorstellen.

Or. en

Amendement 210
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De besluiten van de raad van bestuur
worden met een meerderheid van 
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.

(4) De besluiten van de raad van 
regelgevers worden met een meerderheid 
van tweederde van de aanwezige leden 
genomen, tenzij andere bepalingen van 
kracht zijn ingevolge deze verordening, de 
kaderrichtlijn of de bijzondere richtlijnen.
Deze besluiten worden ter kennis van de 
Commissie gebracht. 

Or. ro



PE406.122v01-00 50/69 AM\723731NL.doc

NL

Amendement 211
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De besluiten van de raad van bestuur
worden met een meerderheid van
tweederde van de aanwezige leden 
genomen.

4. De besluiten van de raad van 
regelgevers worden genomen met een 
gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen naar het voorbeeld van de regels 
die gelden voor de stemmingen in de Raad 
overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Wil de raad van regelgevers naar behoren functioneren, dan is besluitvomring bij 
gekwalificeerde meerderheid zoals in de Raad van de Unie de beste weg.

Amendement 212
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur en het 
hoofd netwerkbeveiliging.

8. De raad van regelgevers treedt als 
tuchtraad op ten aanzien van de algemeen
directeur.

Or. en
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Amendement 213
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De raad van bestuur treedt als tuchtraad 
op ten aanzien van de directeur en het 
hoofd netwerkbeveiliging.

8. De raad van regelgevers treedt als 
tuchtraad op ten aanzien van de algemeen
directeur.

Or. en

Motivering

De algemeen directeur moet verantwoording schuldig zijn aan de raad van regelgevers - het 
voornaamste besluitvormingsorgaan - en niet alleen maar optreden aan de hand van 
aanwijzingen van de raad van regelgevers.

Amendement 214
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. De raad van regelgevers geeft de 
algemeen directeur aanwijzingen voor de 
uitoefening van zijn of haar taken.

Or. en

Amendement 215
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis.  De raad van regelgevers benoemt 
de algemeen directeur. De raad van 
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regelgevers neemt dit besluit met een 
meerderheid van driekwart van zijn leden.

Or. en

Amendement 216
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De directeur is de voorzitter van de raad 
van regelgevers.

2. De raad van regelgevers kiest uit zijn 
midden een voorzitter.

Or. pl

Motivering

Artikel 27, lid 2 is in tegenspraak met artikel 28, lid 1. Volgens het voorstel van de Commissie 
moet de directeur van de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt 
namelijk kennis nemen van zijn of haar eigen adviezen, die worden uitgebracht door de raad 
van regelgevers, die volgens artikel 27, lid 2 wordt voorgezeten door de directeur. 

Amendement 217
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur De algemeen directeur

Or. en
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Amendement 218
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – opschrift

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De directeur De algemeen directeur

Or. en

Amendement 219
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. BERT wordt geleid door de algemeen
directeur. Deze volgt daarbij de 
aanwijzingen van de raad van 
regelgevers. De algemeen directeur 
verlangt of aanvaardt geen instructies van 
regeringen of andere organen.

Or. en

Amendement 220
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit wordt geleid door de 
directeur, die onafhankelijk is bij de 
uitoefening van zijn/haar taken.
Onverminderd de respectieve 
bevoegdheden van de Commissie, de raad 

1. BERT wordt geleid door de algemeen
directeur, die bij de uitoefening van 
zijn/haar taken verantwoording schuldig is 
aan en optreedt volgens de instructies van 
de raad van regelgevers. De algemeen
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van bestuur en de raad van regelgevers
verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van regeringen of andere 
organen.

directeur verlangt of aanvaardt geen 
instructies van regeringen of andere 
organen.

Or. en

Motivering

De algemeen directeurvan BERT moet een hoge ambtenaar met operationele taken zijn die 
verantwoording schuldig is aan de raad van regelgevers.

Amendement 221
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

3. De ambtstermijn van de algemeen
directeur bedraagt vijf jaar.

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

Or. en

Amendement 222
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – eerste alinea

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 

4. De raad van regelgevers kan, rekening 
houdend met het evaluatieverslag, de 
ambtstermijn van de algemeen directeur 
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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.

eenmaal met ten hoogste drie jaar 
verlengen, als dit op grond van de taken en 
verplichtingen van BERT kan worden 
verantwoord.

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 4 – eerste alinea

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, als dit op grond van de taken en 
verplichtingen van BERT kan worden 
verantwoord.

Or. en

Motivering

De algemeen directeur is een hoge ambtenaar; velenging van zijn ambtstermijn mag niet van 
een initiatief van de Commissie afhankelijk zijn.

Amendement 224
Dragoş Florin David

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het Europees Parlement of de Raad 
kunnen de directeur verzoeken verslag uit 
te brengen over de uitvoering van zijn of 

(6) Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen de algemeen directeur verzoeken 
verslag uit te brengen over de uitvoering 
van zijn of haar taken. Zonodig kan de ter 
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haar taken. zake bevoegde commissie van het 
Europees Parlement de algemeen 
directeur verzoeken het woord te voeren 
en vragen van leden te beantwoorden. 

Or. ro

Amendement 225
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De algemeen directeur is belast met de 
leiding van BERT aan de hand van de 
door de raad van regelgevers gedelegeerde 
bevoegdheden.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers kan de algemeen directeur toestaan BERT te vertegenwoordigen. In 
eerste instantie treedt evenwel de raad van regelgevers als vertegenwoordiger op.

Amendement 226
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De raad van regelgevers kan de 
algemeen directeur toestaan BERT voor 
specifieke aangelegenheden te 
vertegenwoordigen. De algemeen
directeur is met de leiding van BERT 
belast.
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Or. en

Amendement 227
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De algemeen directeur bereidt de agenda voor maar mag deze niet vaststellen. De vaststelling 
van de agenda is een uitvoerende taak die aan de voorzitter toekomt.

Amendement 228
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

Schrappen.

Or. en

Motivering

De algemeen directeur van BERT moet een hoge ambtenaar met operationele taken zijn die 
verantwoording schuldig is aan de raad van regelgevers. Deze bepaling is overgenomen uit 
het Commissievoorstel inzake EECMA, maar past niet in de onderhavige regeling.
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Amendement 229
Fiona Hall

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 algemeen directeur ziet toe op de 
uitvoering van het jaarlijks 
werkprogramma van BERT. Deze volgt 
daarbij de aanwijzingen van de raad van 
regelgevers.

Or. en

Motivering

De algemeen directeur van BERT moet een hoge ambtenaar met operationele taken zijn. De 
correcte uitvoering moet een verantwoordelijkheid van de raad van regelgevers zijn. Het is de 
taak van de algemeen directeur om daarop toe te zien.

Amendement 230
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De directeur stelt jaarlijks het ontwerp-
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit op met een hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van de 
Autoriteit en een hoofdstuk over financiële 
en administratieve aangelegenheden.

8. De algemeen directeur stelt jaarlijks het 
ontwerp-jaarverslag over de activiteiten 
van BERT op met een hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van BERT en 
een hoofdstuk over financiële en 
administratieve aangelegenheden.

Or. en
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Motivering

BERT houdt zich niet alleen bezig met advisering van de Commissie maar ook met de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke standpunten en best practices en uitwisseling van 
ervaring tussen de NRI's. "Regelgevingswerkzaamheden" is een ruimer begrip dat het 
volledige werkterrein van BERT dekt.

Amendement 231
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. De raad van regelgevers kan de 
uitoefening van de in artikel 49, lid 3, 
vermelde bevoegdheden jegens het 
personeel van BERT aan de algemeen 
directeur delegeren.

Or. en

Amendement 232
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inkomsten van de Autoriteit bestaan 
uit:

1. De ontvangsten van BERT zijn als volgt 
onderverdeeld:

(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 uit de middelen van de 
desbetreffende begrotingspost zoals 
bepaald door de begrotingsautoriteit 
overeenkomstig punt 47 van het 
interinstitutioneel akkoord van 17 mei 
2006 betreffende de begrotingsdiscipline 
en een goed financieel beheer1;

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

financiering wordt rechtstreeks door de 
NRI’s betaald. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de NRI's voldoende middelen en 
mankracht hebben om tot de 
werkzaamheden BERT bij te dragen en 
BERT afdoende te financieren. De 
lidstaten specificeren de begrotingslijn die 
de NRI’s moeten gebruiken om BERT de 
middelen uit hun jaarlijkse begroting te 
verstrekken. De begrotingen worden 
openbaar gemaakt.

(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.

_____________________
1 C 139, 14.6.2006, blz. 1. Akkoord gewijzigd bij 
Besluit 2008/29/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (PB L 6 van 10.1.2008, blz. 7).

Or. en

Amendement 233
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inkomsten van de Autoriteit bestaan 
uit:

1. De ontvangsten van BERT bestaan uit:

(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 

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

Gemeenschappen 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.

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

Or. en

Amendement 234
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.

Or. de

Motivering

De financieringsstructuur van de beoogde Europese autoritiet is gezien de vereiste 
onafhankelijkheid zeer bedenkelijk. De mogelijkheid van vrijwillige bijdragen van lidstaten, 
NRI's of zelfs derden (schenkingen!) bergt het aanzienlijke gevaar van beïnvloeding door 
bijzonder kapitaalkrachtige donoren in zich. Bij iedere regelgevingsbeslissing zou getoetst 
moeten worden of daarvan sprake is geweest. Dit mechanisme leidt voorts tot een zeer 
ongunstige beeldvorming bij het publiek.

Amendement 235
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.
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Or. de

Motivering

De financieringsstructuur van de beoogde Europese autoritiet is gezien de vereiste 
onafhankelijkheid zeer bedenkelijk. De mogelijkheid van vrijwillige bijdragen van lidstaten, 
NRI's of zelfs derden (schenkingen!) bergt het aanzienlijke gevaar van beïnvloeding door 
bijzonder kapitaalkrachtige donoren in zich. Bij iedere regelgevingsbeslissing zou getoetst 
moeten worden of daarvan sprake is geweest. Dit mechanisme leidt voorts tot een zeer 
ongunstige beeldvorming bij het publiek.

Amendement 236
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 237
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Van alle inkomsten en uitgaven van de 
Autoriteit wordt een prognose gemaakt 
voor elk boekjaar, dat samenvalt met het 
kalenderjaar. Alle inkomsten en uitgaven 
worden in de begroting van de Autoriteit 
opgenomen.

4. Van alle inkomsten en uitgaven wordt 
een prognose gemaakt voor elk boekjaar, 
dat samenvalt met een kalenderjaar. Alle 
inkomsten en uitgaven worden in de 
begroting van BERT opgenomen.

Or. en
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Amendement 238
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis.  De organisatie- en 
financieringsstructuur van BERT worden 
op 1 januari 2014 opnieuw bezien.

Or. en

Amendement 239
David Hammerstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verzoeken overeenkomstig lid 1 
kunnen betrekking hebben op 
documentatie met het oog op de 
interoperabiliteit tussen twee 
verschillende elektronische systemen of 
netwerken teneinde onderlinge 
communicatie en gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Bepaling voorziet in verzoeken om documentatie met betrekking tot onderlinge koppeling.
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Amendement 240
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan ondernemingen 
financiële sancties opleggen als zij de in 
artikel 41 vermelde informatie niet 
verstrekken. De sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend.

Schrappen.

Or. en

Amendement 241
David Hammerstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Autoriteit kan in bepaalde 
gevallen buitenwerkingstelling gebieden 
ten aanzien van essentiële 
octrooiaanvragen voor Europese normen, 
wanneer zulks gerechtvaardigd is om 
misbruik van een octrooi door de 
octrooihouder te voorkomen, zoals het 
nalaten de aandacht van een 
normalisatie-instituut en 
marktdeelnemers te vestigen op een 
bestaand octrooi of een bekende 
ingediende octrooiaanvraag voorafgaande 
aan de verspreiding van de Europese 
norm op de markt.

Or. en

Motivering

Een instrument ter bestrijding van "onderwateroctrooiering" van communicatienormen, wat 
een groot gevaar voor het vertrouwen op de markt vormt, als uitvloeisel van artikel 8, lid 2, 
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en artikel 30 van het TRIPs-verdrag. Vgl. de zaak-RIM Blackberry, waar de Amerikaanse 
regering tussenbeide kwam.

Amendement 242
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als krachtens dit artikel sancties 
worden opgelegd, publiceert de Autoriteit 
de namen van de betrokken 
ondernemingen, de bedragen en de 
redenen voor het opleggen van de 
financiële sancties.

3. De Commissie maant ondernemingen 
die niet voldoen aan een verzoek om 
informatie als bedoeld in artikel 41. 
Eventueel kan de Commissie op verzoek 
van BERT de namen van deze 
ondernemingen bekendmaken.

Or. en

Amendement 243
David Hammerstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  Audiovisuele streaming- en 
opnamediensten moeten op een 
technologisch neutrale wijze verleend 
worden.

Or. en

Motivering

Streaming en audiovisuele opnames moeten op zodanige wijze beschikbaar worden gesteld 
dat de uiterste transparantie gewaarborgd is. 
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Amendement 244
Catherine Trautmann

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.

3. Tegen besluiten van BERT 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.

Or. en

Amendement 245
Mary Honeyball

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

BERT moet profijt kunnen trekken van deskundigheid binnen de NRI's.
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Amendement 246
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis.  BERT mag niet meer dan 30 
personeelsleden hebben.

Or. en

Motivering

BERT moet een lichte structuur hebben.

Amendement 247
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie publiceert uiterlijk drie jaar 
na het begin van de werkzaamheden een 
evaluatieverslag over de werkzaamheden 
van BERT. De resultaten van BERT en 
zijn werkmethoden worden geëvalueerd in 
het licht van zijn 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 wordt bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend. Het 
Europees Parlement brengt over het 
verslag van de Commissie advies uit.

Or. en
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Amendement 248
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf jaar na het begin van de 
werkzaamheden houdt BERT op te 
bestaan tenzij het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie van mening zijn 
dat de marktsituatie zich niet dusdanig 
heeft ontwikkeld dat een 
regelgeversorgaan niet langer 
noodzakelijk is. In verband daarmee 
brengt de Commissie een rapport uit 
waarin de marktsituatie wordt 
geëvalueerd en ontwikkelingen worden 
voorspeld. Het evaluatierapport en 
eventuele begeleidende voorstellen 
worden tijdig aan het Europees Parlement 
en de Raad voorgelegd.

Or. en

Amendement 249
Erika Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op 1 januari 2014 vindt een evaluatie 
plaats om na te gaan of het noodzakelijk 
is het mandaat van BERT te verlengen.  
Ingeval verlenging gerechtvaardigd wordt 
geacht, worden de budgettaire en 
procedurele regelingen alsmede de 
personeelssituatie opnieuw bezien.

Or. en
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Motivering

Alvorens er een besluit over de toekomst van BERT wordt genomen, is het zaak een evaluatie 
uit te voeren.
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