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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie interne markt en consumentenbescherming is ervoor dat er een afgeslankte, 
efficiënter werkende organisatie komt, die is verankerd in het Europese rechtssysteem.
Deze organisatie zou een nieuwe naam moeten krijgen, Organisatie van Europese 
Telecomregelgevers (OETR), om aan te geven dat de aard van deze organisatie enigszins zou 
veranderen, in die zin dat de OETR bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale 
regelgevende instanties (NRI's). Het nieuwe orgaan zou niet de bevoegdheden van een 
autoriteit hebben, maar zou wel verankerd blijven in het Europese rechtssysteem.

Versterking van het gedecentraliseerde karakter van de regelgeving
De gewijzigde formulering van de verordening heeft ten doel een structuur te creëren die niet 
in strijd is met het langetermijndoel om regelgeving vooraf te vervangen door het 
mededingingsrecht, en zorgt ervoor dat de regelgeving van de elektronische communicatie in 
Europa berust op een gedecentraliseerd systeem van onafhankelijke regelgevers, waarin de 
NRI's een beslissende rol spelen.

Het hoogste besluitvormingsorgaan van de OETR zou de raad van regelgevers zijn. De raad 
van regelgevers is samengesteld uit NRI-vertegenwoordigers1 en wordt voorgezeten door een 
van de leden die door de raad van regelgevers wordt benoemd voor een ambtstermijn van één 
jaar. De raad van regelgevers neemt alle besluiten die verband houden met de taken van de 
OETR, en wel met een gekwalificeerde (tweederde) meerderheid van stemmen. De raad van 
bestuur die wordt genoemd in de voorstellen van de Commissie komt te vervallen.

Regels voor een beter bestuur om te zorgen voor efficiënte en tijdige regelgevende 
besluitvorming
Er wordt een dagelijks bestuur benoemd bestaande uit ten hoogste vijf leden (de voorzitter 
van het lopende jaar, de voorzitters van het voorgaande en het komende jaar, die fungeren als 
vice-voorzitters, en twee extra leden die worden benoemd door de raad van regelgevers). Het 
dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de strategie van de OETR en voorziet de 
uitvoerend directeur van advies en aanwijzingen bij de uitvoering van zijn of haar taken.
De uitvoerend directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse 
werkzaamheden van de OETR en handelt op aanwijzingen van het dagelijks bestuur. 
De uitvoerend directeur wordt benoemd door de raad van regelgevers voor een ambtstermijn 
van drie jaar (die één keer kan worden verlengd).
Het bureau van de OETR werkt onder leiding van de uitvoerend directeur. Voor de 
behandeling van regelgevingkwesties bestaat het uit 15 deskundigen, die worden bijgestaan 
door de nationale regelgevers en 15 Europese ambtenaren. Het totale personeelsbestand mag 
niet groter zijn dan 40. Dit aantal is aanzienlijk kleiner dan de personeelsaantallen die worden 
voorgesteld voor de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt.

Om te kunnen profiteren van de deskundigheid van de NRI's dient de OETR werkgroepen op 
te richten die verantwoordelijk zijn voor belangrijke regelgevingkwesties die verband houden 
met haar werk, en waarin vertegenwoordigers van de NRI's samenwerken met 
vertegenwoordigers van de OETR.
                                               
1 In de raad van regelgevers zouden ook afgevaardigden van  EVA-landen en landen die kandidaat zijn voor toetreding zitten, en tevens van 
de Commissie, maar dan wel als waarnemers zonder stemrecht.
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Gerichte bevoegdheden die leiden tot een samenhangende regelgevingsarbeid
De OETR zou verantwoordelijk zijn voor vijf hoofdtaken:

 Bijdragen tot een consistente tenuitvoerlegging van oplossingen in de 
lidstaten door de procedure van artikel 7 een grotere rol te laten spelen;

 Vaststellen van gemeenschappelijke standpunten inzake de regelgeving, 
waaraan de nationale regelgevers zich strikt moeten houden;

 De Commissie van advies dienen bij analyses van transnationale markten;

 Adviesverlening inzake radiospectrumbeleidskwesties van pan-Europees 
belang (onder meer aan de RSPG (Radio Spectrum Policy Group)/RSC 
(Radio Spectrum Committee));

 Internationale coördinatie en samenwerking.
Bovendien zou de OETR specifieke taken verrichten op het gebied van administratie, 
registratie en controle ten aanzien van pan-Europese kwesties (vergelijkbaar met de taken die 
worden overwogen voor de Europese Autoriteit voor de elektronische-communicatiemarkt), 
in het bijzonder taken die bijdragen tot een verhoogd bewustzijnsniveau van de consumenten, 
mits deze taken niet strijdig zijn met de delegatieregels voor de Commissie, en met 
uitzondering van taken die verband houden met de netwerkbeveiliging.
Het budget van de OETR zal mede worden gefinancierd uit de EU-begroting en uit 
rechtstreekse bijdragen van de lidstaten (via de NRI's). Er moet een begrotingscommissie 
bestaande uit vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie worden 
opgericht, die moet instemmen met dat deel van de OETR-begroting dat gefinancierd zou 
worden met gemeenschapsgeld. De aanwending van deze communautaire middelen zal 
goedgekeurd moeten worden door het Parlement en de Raad en het Parlement zal kwijting 
moeten verlenen voor de uitvoering ervan.

Het jaarprogramma van de werkzaamheden van de OETR wordt in overleg met de 
Commissie opgesteld en vervolgens voorgelegd aan het Parlement en de Raad.
Er wordt bovendien een jaarverslag voorgelegd aan de Commissie, de Raad en het 
Parlement.
De voorzitter kan worden opgeroepen om voor de ter zake bevoegde commissies van het 
Parlement en de Raad te verschijnen om vragen te beantwoorden over het optreden van de 
OETR in het desbetreffende jaar.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

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 Organisatie van Europese 
Telecomregelgevers (OETR) 
(de"Autoriteit") opgericht met de in deze 
verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden.

Or. en

Motivering

De Autoriteit moet een nieuwe naam krijgen die aangeeft dat de regelgevers in dit orgaan 
vertegenwoordigd zijn.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit opereert binnen de 
werkingssfeer van de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen en doet een beroep 
op de knowhow van de nationale 
regelgevende instanties. Door de uitvoering 
van de in hoofdstuk II en III opgesomde 
taken draagt de Autoriteit bij aan het beter 
functioneren van de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten, en met name de ontwikkeling van 
Gemeenschapswijde elektronische 
communicatie en een hoog en doeltreffend 
niveau van netwerk- en 
informatiebeveiliging.

2. De Autoriteit opereert binnen de 
werkingssfeer van de kaderrichtlijn en de 
bijzondere richtlijnen en doet een beroep 
op de knowhow van de nationale 
regelgevende instanties. Door de uitvoering 
van de in hoofdstuk II en III opgesomde 
taken draagt de Autoriteit bij aan het beter 
functioneren van de interne markt voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten, en met name de ontwikkeling van 
Gemeenschapswijde elektronische 
communicatie.

Or. en
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Motivering

De nieuwe naam wijst op een wijziging van de kerntaken. De verwijzing naar taken op het 
gebied van netwerk- en informatiebeveiliging moet worden geschrapt, daar de OETR daartoe 
niet bevoegd zou zijn.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De doelstellingen en taken van de 
Autoriteit doen geen afbreuk aan de 
bevoegdheden van de lidstaten inzake 
netwerk- en informatiebeveiliging die 
buiten de werkingssfeer van het EG-
Verdrag vallen, met name die welke onder 
de titels V en VI van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie vallen. In 
ieder geval laten de doelstellingen en de 
taken van de Autoriteit activiteiten op het 
gebied van openbare veiligheid, defensie, 
activiteiten van de staat op het gebied van 
het strafrecht en de staatsveiligheid 
(inclusief de economische welvaart van de 
staat indien de vraagstukken verband 
houden met de staatsveiligheid) onverlet.

5. De doelstellingen en de taken van de 
Autoriteit laten activiteiten op het gebied 
van openbare veiligheid, defensie, 
activiteiten van de staat op het gebied van 
het strafrecht en de staatsveiligheid 
(inclusief de economische welvaart van de 
staat indien de vraagstukken verband 
houden met de staatsveiligheid) onverlet. 

Or. en

Motivering
Ook in dit amendement wijst de nieuwe naam op een wijziging van de kerntaken. 
Verwijzingen naar taken op het gebied van netwerk- en informatiebeveiliging moet worden 
geschrapt, daar de OETR daartoe niet bevoegd zou zijn.
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Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) gemeenschappelijke standpunten, 
richtsnoeren en beste praktijken 
ontwikkelen voor het opleggen van 
regelgevingsoplossingen op nationaal 
niveau en toezien op de tenuitvoerlegging 
daarvan in de lidstaten;

Or. en

Motivering
Dit amendement wordt voorgesteld om erop te wijzen dat de OETR tot taak heeft de 
samenhang tussen de oplossingen te verbeteren door de NRI's van advies te dienen en toe te 
zien op de tenuitvoerlegging.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Naast andere marktspelers moeten ook consumenten advies kunnen inwinnen bij de Autoriteit.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Information and network security related tasks are removed, as BERT would not be merged 
with ENISA. ENISA has different priorities which require a different organizational and 
governance structure. BERT will be able to fulfil its duties most effectively if the independence 
of the NRAs is preserved. Mixing BERT with ENISA would inevitably lead to a deterioration 
of the independence of the NRAs, confusion of priorities and uncertainties in its operations. In 
addition, NRAs are not necessarily involved in information and network security related 
issues in the member states, making any community entity led by NRAs unable to address (or 
at least ineffective in addressing) such issues at the community level.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) beslissingen nemen in verband met het 
verlenen van gebruiksrechten voor 
nummers van de Europese 
telefoonnummerruimte (ETNS);

Schrappen

Or. en

Motivering
De OETR kan geen beslissingen nemen over nummers van de ETNS, daar dit de taak van de 
Commissie is. Daar het waarschijnlijk maar om een klein aantal procedures zal gaan, is het 
niet terecht noch evenredig om deze taak uit te besteden aan een agentschap.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de Commissie bijstaan bij de selectie 
van ondernemingen waaraan 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers worden verleend;

Schrappen

Or. en

Motivering

De OETR zou (net als bij elke andere kwestie, met inbegrip van procedures van artikel 7) 
advies verlenen aan de Commissie en aan elk ander orgaan met bevoegdheden op het gebied 
van de frequenties, zodat deze hun taken efficiënter kunnen vervullen De OETR zou niet echt 
procedures van de Commissie overnemen (aangegeven met het woord "bijstaan"), daar 
dergelijke procedures zijn voorbehouden aan de Commissie en het niet terecht noch 
evenredig zou zijn om deze taak uit te besteden aan een agentschap, ook al omdat het 
waarschijnlijk maar om een klein aantal procedures zou gaan.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) gebruiksvergoedingen voor
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers innen en herverdelen;

Schrappen

Or. en

Motivering

De OETR kan geen gebruiksvergoedingen innen en herverdelen, daar zij niet tot taak zou 
krijgen de feitelijke goedkeuringsprocedures te leiden. Ook hier geldt dat het waarschijnlijk 
maar om een klein aantal procedures zal gaan en het dus niet terecht noch evenredig is om 
deze taak uit te besteden.
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Amendement 10

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 de 
Autoriteit adviezen uit aan de Commissie 
en de nationale regelgevende instanties
over alle kwesties met betrekking tot 
elektronische communicatie. De Autoriteit 
kan ook op eigen initiatief adviezen over 
alle kwesties met betrekking tot 
elektronische communicatie uitbrengen 
aan de Commissie en de nationale 
regelgevende instanties.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 11

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. 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 dan wel technische 
uitvoeringsmaatregelen die 
overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn) door de 
Commissie moeten worden aangenomen.
De Autoriteit zal hierbij ook bijstand 
verlenen aan het Europees Parlement in 
verband met onderzoeken of wetgeving die 
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binnen het kader van haar taken vallen.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de beveiliging en integriteit van 
openbare elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, met 
inbegrip van kwesties in verband met 
inbreuken op de beveiliging en/of 
integriteit overeenkomstig artikel 13a van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) en 
artikel 4 van Richtlijn 2002/58/EG 
(richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie);;

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 13

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);

Schrappen

Or. en
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Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 14

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);

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p) overeenkomstig de artikelen 6a en 6b 
van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn):

Schrappen

(i) geharmoniseerde voorwaarden met 
betrekking tot gebruiksrechten voor 
radiofrequenties of nummers; 
(ii) wijziging of intrekking van op 
gecoördineerde of geharmoniseerde basis 
verleende gebruiksrechten;
(iii) de selectie van ondernemingen 
waaraan gebruiksrechten voor frequenties 
of nummers kunnen worden verleend 
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voor diensten met een 
grensoverschrijdend potentieel.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) adviesverlening aan de RSPG 
(Radio Spectrum Policy Group) en/of het 
RSC (Radio Spectrum Committee) en in 
voorkomend geval aan andere relevante 
lichamen, inzake kwesties die onder het 
taakgebied van de Autoriteit vallen, voor 
zover deze kwesties gevolgen hebben voor 
of ondervinden van het spectrumbeheer.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie houdt zo veel 
mogelijk rekening met de adviezen van de 
Autoriteit en licht in het openbaar toe hoe 
hiermee rekening is gehouden.

Or. en
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Motivering

The proposed changes in the article clarifie that the addressees of opinions provided by BERT 
would only be the Commission and the NRAs (unless provided otherwise in specific 
paragraphs in the Regulation). Obtaining the opinion of BERT is not optional but a 
requirement in cases when the Commission’s action may have an impact on the national 
markets. The right of BERT to act at its own initiative is made a general rule (rather than 
limited to specific matters, as proposed initially by the Commission in Article 15, which we 
propose to delete in its entirety). For avoidance of doubt, reference is made to a task of BERT 
to also contribute to technical implementing measures taken by the Commission. The 
openness of BERT towards the Parliament is demonstrated in added language. All those tasks 
are removed which BERT is not positioned to undertake, either due to danger of confusion of 
competencies (such as network and information security matters) or as the power of the 
Commission in relation to which the opinion should be provided is not supported by us. 
Added changes ensure that the Commission takes the utmost account of the opinions delivered 
by BERT.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

1. De Commissie stelt de Autoriteit ervan 
in kennis wanneer zij handelt 
overeenkomstig artikel 7, leden 4 en 8, van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).

1. De Commissie stelt de Autoriteit ervan 
in kennis wanneer zij handelt 
overeenkomstig artikel 7, lid 4, van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit brengt uiterlijk vier weken 2. De Commissie verzoekt de Autoriteit 
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na de inkennisstelling bij de Commissie
advies uit over de betreffende 
ontwerpmaatregel. Het advies omvat een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
vraag of de ontwerpmaatregel een obstakel 
voor de interne markt vormt en met het 
Gemeenschapsrecht verenigbaar is – en 
met name met de doelstellingen van artikel 
8 van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn). Zo nodig geeft de 
Autoriteit aan welke veranderingen aan de 
ontwerpmaatregel moeten worden 
aangebracht om deze doelstellingen zo 
doeltreffend mogelijk te verwezenlijken.

uiterlijk vier weken na de inkennisstelling 
advies uit te brengen over de betreffende 
ontwerpmaatregel. Het advies omvat een 
gedetailleerde en objectieve analyse van de 
vraag of de ontwerpmaatregel een obstakel 
voor de interne markt vormt en met het 
Gemeenschapsrecht verenigbaar is – en 
met name met de doelstellingen van artikel 
8 van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn). Zo nodig verzoekt de 
Commissie de Autoriteit aan te geven
welke veranderingen aan de 
ontwerpmaatregel moeten worden 
aangebracht om deze doelstellingen zo 
doeltreffend mogelijk te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie kan de Autoriteit tevens 
verzoeken haar alle beschikbare informatie 
te verstrekken om de taken van lid 2 uit te 
voeren.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar oplossingen is in deze bepaling geschrapt, omdat de vetobevoegdheden  
van de Commissie volgens ons niet moeten gelden voor oplossingen. Zoals hierboven naar 
aanleiding van artikel 4 echter al is opgemerkt, geloven wij wel dat de OETR een rol moet 
spelen die in amendementen op de kaderrichtlijn tot uiting moet komen.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6
Beoordelingen van nationale markten 

door de Autoriteit

Schrappen

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.
2. Zo nodig raadpleegt de Autoriteit de 
relevante nationale 
concurrentieautoriteiten alvorens advies 
bij de Commissie uit te brengen.
3. Op verzoek verstrekt de Autoriteit de 
Commissie alle beschikbare informatie 
om de taken van lid 1 uit te voeren.

Or. en

Motivering

Artikel 6 moet in zijn geheel worden geschrapt, omdat de OETR niet in staat is markten te 
analyseren, daar zij de relevante lokale kennis mist die nodig is om dit met succes te doen.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) een transnationale markt 
heeft vastgesteld, voert de Autoriteit de 
marktanalyse in samenwerking met de 
nationale regelgevende instanties uit
overeenkomstig artikel 16, lid 5, van die 
richtlijn en brengt zij hierover advies bij 
de Commissie uit.

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 15, lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG 
(kaderrichtlijn) een transnationale markt 
heeft vastgesteld, kan de Autoriteit op 
verzoek bijstand verlenen aan de nationale 
regelgevende instanties die betrokken zijn 
bij de gezamenlijke marktanalyse
overeenkomstig artikel 16, lid 5, van die 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Autoriteit concludeert dat 
er op de betreffende transnationale markt 
onvoldoende concurrentie is, omvat haar 
advies aan de Commissie 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.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering
Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Anders dan ten aanzien van nationale markten (waar de NRI's de bevoegdheid om 
maatregelen te nemen moeten behouden) wordt het recht van de Commissie om maatregelen 
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te nemen ten aanzien van transnationale markten erkend, maar het is niet terecht noch 
evenredig en ook niet flexibel om een specifieke inhoud en methodologie vast te stellen 
waaraan de OETR zich bij het uitbrengen van advies moet houden, met name omdat er geen 
precedent bestaat voor de analyse van transnationale markten.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De autoriteit kan beslissingen nemen in 
verband met het verlenen van 
gebruiksrechten voor nummers van de 
Europese telefoonnummerruimte (ETNS) 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2002/21/EG (kaderrichtlijn). De Autoriteit 
is ook verantwoordelijk voor het beheer 
en de ontwikkeling van de Europese 
telefoonnummerruimte (ETNS) namens 
de lidstaten waaraan het kengetal 3883 is 
toegekend.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van verwijzingen naar de bevoegdheden van de OETR om besluiten te nemen (zie 
ook de toelichting bij artikel 3).

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Autoriteit verleent op verzoek of op 
eigen initiatief advies aan de Commissie, 
de RSPG en/of het RSC en in voorkomend 
geval aan andere relevante organen, 
inzake kwesties die onder haar taakgebied 
vallen, voor zover deze kwesties gevolgen 
hebben voor of ondervinden van het 
gebruik van radiofrequenties voor 
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elektronische communicatie in de 
Gemeenschap en zij ontwikkelt in nauwe 
samenwerking met de RSPG dan wel het 
RSC gemeenschappelijk advies aan de 
Commissie inzake de vaststelling van de 
in artikel 6, lid 3, van Beschikking 
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking) 
vermelde gemeenschappelijke 
beleidsdoelstellingen.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Autoriteit verleent op verzoek of op 
eigen initiatief advies aan de RSPG en/of 
het RSC of andere relevante organen in 
verband met hun adviesverlening 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.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit publiceert een jaarverslag
over toekomstige frequentieontwikkelingen
in de elektronische-communicatiesector en 
beleidsmaatregelen waarin op potentiële 
behoeften en uitdagingen wordt gewezen.

4. De Autoriteit levert een bijdrage aan 
verslagen die worden gepubliceerd door 
de Commissie, de RSPG, het RSC dan wel 
andere relevante organen over 
toekomstige frequentieontwikkelingen in 
de elektronische-communicatiesector en 
beleidsmaatregelen waarin op potentiële 
behoeften en uitdagingen wordt gewezen.

Or. en

Motivering

De amendementen hebben ten doel de frequentietaken van de OETR nauwkeuriger te 
omschrijven en te verduidelijken dat haar voornaamste taak is om advies te verlenen niet 
alleen aan de Commissie maar ook aan specifieke organen (RSC en RSPG) die reeds taken in 
verband met de radiofrequenties toegewezen hebben gekregen. De OETR moet geen taken 
opgedragen krijgen die al zijn toegewezen aan de RSC en RSPG, omdat dit zou leiden tot 
inefficiëntie en verwarring van regelgevings- en frequentiebevoegdheden. Zij moet de taken 
van dergelijke organen juist aanvullen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het 
beleid inzake elektronische communicatie dezelfde zijn voor alle relevante organen die actief 
zijn in de sector elektronische communicatie.

Amendement 30

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 

1. Op verzoek van de Commissie en/of de 
RSPG en het RSC of andere relevante 
organen brengt de Autoriteit 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 -
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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.

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

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer het door de Autoriteit 
krachtens lid 1 uitgebrachte advies 
verband houdt met de toepassing van een 
gemeenschappelijke selectieprocedure 
voor gebruiksrechten die binnen de 
werkingssfeer van artikel 6b van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) vallen, 
omvat dat advies met name:

Schrappen

(a) een beschrijving van de elektronische-
communicatiediensten die – als ze 
grensoverschrijdend in de Gemeenschap 
worden aangeboden – zouden profiteren 
van het gebruik van frequenties en 
nummers waarvoor de rechten worden 
verleend op basis van één enkele 
procedure en één enkele reeks 
voorwaarden;
(b) een beschrijving van de nummers en 
de nummerreeksen die voor dergelijke 
diensten zouden kunnen worden gebruikt;
(c) een beoordeling van de reële of 
potentiële vraag naar dergelijke diensten 
in de Gemeenschap;
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(d) een beschrijving van alle als zinvol 
geachte beperkingen van het aantal in het 
kader van de gemeenschappelijke 
selectieprocedure te verlenen 
gebruiksrechten en de procedures voor de 
selectie van ondernemingen waaraan deze 
rechten moeten worden verleend, waarbij 
zo nodig rekening wordt gehouden met de 
beginselen van artikel 7 van Richtlijn 
2002/20/EG (machtigingsrichtlijn).

Or. en

Motivering

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van de Commissie 
verduidelijkt of vervolledigt de Autoriteit 
het krachtens lid 1 uitgebrachte advies 
binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

3. Op verzoek van de Commissie of de 
RSPG en/of het RSC of andere relevante 
organen verduidelijkt of vervolledigt de 
Autoriteit het krachtens lid 1 uitgebrachte 
advies binnen de in dat verzoek vermelde 
termijn.

Or. en

Motivering

Hoewel het in het beste belang van de interne markt is dat de OETR door het uitbrengen van 
advies aan de Commissie een bijdrage levert aan de inspanningen van de Commissie om de 
voorwaarden en procedures voor het verlenen van goedkeuring te harmoniseren, zou de 
vermelding van specifieke eisen inzake de inhoud van dit advies in strijd zijn met het 
flexibiliteitsbeginsel en het vermogen van de OETR om de deskundigheid van de NRI's 
efficiënt in banen te leiden.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12
Voorstel voor de selectie van 

ondernemingen

Schrappen

De Autoriteit zal overeenkomstig artikel 
6b van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn):
(a) aanvragen van ondernemingen voor 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 
nummers ontvangen en verwerken en de 
aan de ondernemingen overeenkomstig 
een gemeenschappelijke selectieprocedure 
opgelegde administratieve kosten en 
vergoedingen innen;
(b) de gemeenschappelijke 
selectieprocedure uitvoeren en voorstellen 
aan welke onderneming(en) 
overeenkomstig die bepalingen 
gebruiksrechten kunnen worden verleend;
(c) een verslag bij de Commissie indienen 
waarin zij de ontvangen aanvragen 
gedetailleerd beschrijft, de aanvragen 
beoordeelt, voorstelt aan welke 
onderneming(en) bij voorkeur 
gebruiksrechten worden verleend, en deze 
selectie rechtvaardigt op basis van de in 
de betreffende uitvoeringsmaatregel 
vermelde selectiecriteria.

Or. en

Motivering

De OETR moet geen actieve rol mogen spelen bij het uitvoeren van selectieprocedures op het 
communautaire vlak, daar delegatie van dergelijke bevoegdheden van de Commissie aan de 
OETR gezien het potentiële aantal van dergelijke procedures geen zin heeft.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13
Intrekking van in het kader van 

gemeenschappelijke procedures verleende 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 

nummers

Schrappen

Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit bij de Commissie advies uit over 
de intrekking van gebruiksrechten die zijn 
verleend in het kader van de 
gemeenschappelijke procedures waarin 
artikel 6b van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) voorziet. Dit advies 
onderzoekt of er zich ernstige en 
herhaalde inbreuken hebben voorgedaan 
op de aan de gebruiksrechten verbonden 
voorwaarden.

Or. en

Motivering

Het hele artikel 13 moet worden geschrapt overeenkomstig de toelichting bij de artikelen 11 
en 12. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14
Netwerk- en informatiebeveiliging

Schrappen

Naast de in artikel 4, lid 3, onder b), en 
artikel 19, leden 4 en 5, vermelde taken 
draagt de Autoriteit bij aan de 
ontwikkeling van een cultuur van 
netwerk- en informatiebeveiliging, met 
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name door:
(a) de samenwerking tussen de Commissie 
en de lidstaten te bevorderen bij de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
methodes om problemen op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging te 
voorkomen, aan te pakken en te 
verhelpen;
(b) de Commissie advies te verlenen over 
onderzoek op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging en over het 
efficiënte gebruik van 
risicopreventietechnologie, en activiteiten 
op het gebied van risicobeoordeling, 
interoperabele oplossingen voor 
risicobeheer en studies over oplossingen 
voor preventiebeheer binnen particuliere 
en overheidsorganisaties te bevorderen;
(c) bij te dragen aan de inspanningen van 
de Gemeenschap om samen te werken met 
derde landen en zo nodig internationale 
organisaties ter bevordering van een 
gemeenschappelijke wereldwijde aanpak 
van problemen op het gebied van netwerk-
en informatiebeveiliging.

Or. en

Motivering

De OETR moet geen taken en bevoegdheden hebben op het gebied van de netwerkbeveiliging. 
De opneming van het ENISA in de OETR zou tot verwarring bij de beleidsdoelstellingen, de 
prioriteiten en het beheer leiden en zou ook andere onvoorspelbare en onnodige problemen 
veroorzaken en daarmee de soepele werking en de doelmatigheid van de herziene regeling in 
gevaar brengen.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
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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. en

Motivering

De bepaling is overbodig en moet worden geschrapt in het licht van de aangepaste 
formulering van artikel 4.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16
Innen van administratieve vergoedingen 

voor door de Autoriteit verleende diensten

Schrappen

1. De Commissie stelt de administratieve 
vergoedingen vast die ondernemingen 
moeten betalen voor diensten die door de 
Autoriteit overeenkomstig de procedure 
van artikel 54, lid 2, en op basis van een 
advies van de Autoriteit worden verleend. 
De Autoriteit int deze administratieve 
vergoedingen.
2. De administratieve vergoedingen die 
individuele ondernemingen moeten 
betalen, worden op objectieve, 
transparante en evenredige wijze 
vastgesteld, waarbij extra administratieve 
kosten en kosten tot een minimum worden 
herleid.
3. De in lid 1 vermelde administratieve 
vergoedingen kunnen de volgende kosten 
omvatten:
(a) de administratieve kosten van de 
Autoriteit bij het beheer van de 
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selectieprocedure overeenkomstig artikel 
12;
(b) de kosten voor het verwerken van 
beroepsprocedures overeenkomstig artikel 
33;
(c) de administratieve kosten van de 
Autoriteit bij het beheer van de Europese 
telefoonnummerruimte overeenkomstig 
artikel 8.
Alle vergoedingen worden uitgedrukt en 
betaald in euro.
4. Het bedrag van de administratieve 
vergoedingen wordt zo vastgesteld dat de 
inkomsten uit deze vergoedingen in 
principe volstaan om de kosten van de 
verleende diensten volledig te dekken.
5. De Autoriteit publiceert jaarlijks een 
overzicht van haar administratieve kosten 
en vergoedingen. Als er een verschil 
bestaat tussen het totaalbedrag van de 
vergoedingen en de totale administratieve 
kosten, brengt de Autoriteit advies bij de 
Commissie uit over een aanpassing van de 
vergoedingen.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient om aan te geven dat de OETR geen diensten moet verlenen waarvoor 
administratieve vergoedingen geïnd zouden kunnen worden.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17
Het innen en herverdelen van 

gebruiksvergoedingen voor 
gebruiksrechten voor radiofrequenties en 

nummers en van administratieve 

Schrappen
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vergoedingen in het kader van een 
gemeenschappelijke selectieprocedure

1. Wanneer ondernemingen 
gebruiksvergoedingen voor in het kader 
van een gemeenschappelijke 
selectieprocedure verleende 
gebruiksrechten voor radiofrequenties of 
nummers moeten betalen overeenkomstig 
artikel 6b van Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn), is de Autoriteit 
verantwoordelijk voor het innen en 
herverdelen van deze 
gebruiksvergoedingen. 
Nadat de Autoriteit de 
gebruiksvergoedingen heeft ontvangen, 
worden ze onder de betreffende lidstaten 
en de Autoriteit herverdeeld binnen de 
termijn en volgens de verhouding die door 
de Commissie krachtens artikel 6b van 
Richtlijn 2002/20/EG 
(machtigingsrichtlijn) zijn vastgesteld.
Als Commissie de termijn en de 
verhouding niet heeft vastgesteld, worden 
de gebruiksvergoedingen herverdeeld op 
basis van de bevolking van elke lidstaat 
die gebruiksrechten heeft moeten 
verlenen tijdens het laatste volledige jaar 
voorafgaand aan het begin van de 
selectieprocedure.
2. De Autoriteit is verantwoordelijk voor 
het innen en herverdelen van de 
administratieve vergoedingen die de 
geselecteerde ondernemingen na een 
gemeenschappelijke selectieprocedure 
voor gebruiksrechten voor frequenties of 
nummers moeten betalen om de 
administratieve kosten van de nationale 
regelgevende instanties voor het toezicht 
op de naleving van de gemeenschappelijke 
voorwaarden te dekken. 
Nadat de Autoriteit de in eerste alinea 
vermelde administratieve vergoedingen 
heeft ontvangen, worden ze onder de 
betreffende nationale regelgevende 
instanties herverdeeld overeenkomstig de 
door de nationale regelgevende instanties 
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verstrekte waarden.

Or. en

Motivering

Dit artikel wordt in zijn geheel geschrapt omdat de OETR niet betrokken moet zijn bij het 
innen en herverdelen van gebruiksvergoedingen en van administratieve vergoedingen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 40

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 

(c) opleidingen voor nationale 
regelgevende instanties te organiseren en 
te bevorderen over alles wat met 
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heeft. elektronische communicatie te maken 
heeft.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit verzamelt informatie –
met name overeenkomstig artikel 13a van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) –
om bestaande en nieuwe risico's te 
analyseren. Zij analyseert met name op 
Europees niveau die risico's die gevolgen 
kunnen hebben voor de veerkracht en de 
beschikbaarheid van elektronische-
communicatienetwerken en voor de 
betrouwbaarheid, integriteit en 
vertrouwelijkheid van de via deze 
netwerken toegankelijke en verspreide 
informatie, en stelt de analyseresultaten 
ter beschikking van de lidstaten en de 
Commissie. 

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Autoriteit draagt bij aan 
voorlichtingsactiviteiten en de 
beschikbaarheid van tijdige, objectieve en 
uitvoerige informatie – onder meer over 
netwerk- en informatiebeveiliging – voor 
alle gebruikers door onder meer 
uitwisselingen van best practices – onder 
meer inzake het waarschuwen van 
gebruikers – te bevorderen en synergieën 
tussen particuliere en overheidsinitiatieven 
na te streven.

5. De Autoriteit draagt bij aan 
voorlichtingsactiviteiten en de 
beschikbaarheid van tijdige, objectieve en 
uitvoerige informatie voor alle gebruikers 
door onder meer uitwisselingen van best 
practices te bevorderen en synergieën 
tussen particuliere en overheidsinitiatieven 
na te streven.

Or. en

Motivering

Voor de planning en de toewijzing van middelen moeten de  taken in verband met opleidingen 
in lid 2, onder c), nader worden gedefinieerd.  Lid 4 wordt in zijn geheel geschrapt en in lid 5 
wordt het gedeelte dat betrekking heeft op taken in verband met beveiliging van het netwerk 
geschrapt.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Autoriteit publiceert een jaarverslag 
over de ontwikkelingen in de 
elektronische-communicatiesector – met 
inbegrip van consumentenkwesties – met 
een overzicht van de resterende obstakels 
voor de voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie, met 
inbegrip van obstakels die verband 
houden met onvoldoende kennis van de 
consument. Het verslag bevat ook een 
overzicht en een analyse van de informatie 
over nationale beroepsprocedures waarin 
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van de mate waarin in de lidstaten wordt 
gebruikgemaakt van de in artikel 34 van 
Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn) vermelde 
procedures voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen.

de lidstaten krachtens artikel 4, lid 3, van 
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) 
voorzien, en van de mate waarin in de 
lidstaten wordt gebruikgemaakt van de in 
artikel 34 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn) vermelde 
procedures voor buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen. De gedeelten 
van het verslag die betrekking hebben op 
consumentenzaken, met inbegrip van 
vergelijkingen van detailhandelstarieven, 
worden in een voor de consumenten 
makkelijk toegankelijke vorm 
gepubliceerd op de website van de 
Autoriteit.

Or. en

Motivering

Motivering

Met deze amendementen wordt de nadruk meer gelegd op consumentenbescherming.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit bestaat uit: De Autoriteit bestaat uit:

(a) een raad van bestuur (a) een raad van regelgevers
(b) een raad van regelgevers (b) een dagelijks bestuur
(c) een directeur (c) een uitvoerend directeur. 

(d) een hoofd netwerkbeveiliging
(e) een permanente groep van 
belanghebbenden

(e) een permanente groep van 
belanghebbenden

(f) een raad van beroep.

Or. en

"Raad van bestuur" moet worden veranderd in "raad van regelgevers" in de artikelen 25, 26, 
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29, 30, 37, 38, 39, 46 en 49.

"Raad van regelgevers" moet worden veranderd in "dagelijks bestuur" in de artikelen: 28, 30 
en 37

"Directeur" moet worden veranderd in "uitvoerend directeur" in de artikelen: 25, 26, 27, 30, 
32, 37, 38, 44, 45 en 46 

Motivering

Dit amendement weerspiegelt een materiële verandering in de bestuursstructuur en schrapt 
posities en organen (hoofd netwerkbeveiliging en raad van beroep) die gezien de 
amendementen die worden voorgesteld op artikel 3 zinloos zijn en niet langer noodzakelijk. 

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van bestuur bestaat uit twaalf 
leden. Zes leden worden benoemd door de 
Commissie en zes door de Raad. De leden 
van de raad van bestuur worden zo 
benoemd dat de hoogste deskundigheid en 
onafhankelijkheid en een brede relevante 
vakkennis worden gewaarborgd. De 
ambtstermijn bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De raad van regelgevers heeft een 
waarnemersstatus en bestaat uit één lid 
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per lidstaat, welke persoon het hoofd of 
een hoge vertegenwoordiger is van de 
nationale regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse 
toepassing van het regelgevingskader in 
die lidstaat. De Commissie en de 
vertegenwoordigers van de nationale 
regelgevende instanties van de EVA-
staten en landen die kandidaat zijn voor 
toetreding hebben de status van 
waarnemer.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 47

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 andere leden van 
het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt 
verkozen voor een ambtsperiode van twee 
jaar. Alvorens het ambt van voorzitter te 
vervullen, dient de voorzitter eerst één 
jaar als vicevoorzitter. Deze persoon dient 
ook als vicevoorzitter in het jaar volgende 
op zijn termijn als voorzitter.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.
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Amendement 48

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 in deze verordening 
anders is bepaald.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elk lid heeft één stem. Het reglement 
van orde bepaalt de nadere 
bijzonderheden van de stemming, met 
name de voorwaarden waaronder een lid 
namens een ander lid kan handelen, 
alsmede de eventuele 
quorumvoorschriften.

5. Elk lid heeft één stem.

Or. en

Motivering

The Administrative Board would be removed from the governance structure, making the 
governance structure simpler, more flexible and transparent. The Board of Regulators would 
be the primary decision making body of BERT. The Board of Regulators would remain 
consisting of the heads of NRAs of the EU member states, but Commission or the Council 
would be removed from the decision making process, which would entirely be controlled by 
the NRAs. The representative of the Commission would be a non-voting member of the Board 
of Regulators, ensuring that the position of the Commission is articulated (similarly to the 
functioning of the ERG). We note that a well defined level of control over BERT by the 
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Council and the Parliament would be ensured by preserving and refining other control 
mechanisms, such as access to the annual work program and receipt of an annual report 
(Article 26), reporting by the Chairperson of BERT (Article 28), and participation in the 
establishment of the budget and granting a discharge (Articles 37 and 38).

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Na de raad van regelgevers te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur de directeur overeenkomstig 
artikel 29, lid 2.

1. De raad van regelgevers benoemt de 
uitvoerend directeur overeenkomstig 
artikel 29, lid 2.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na de directeur te hebben 
geraadpleegd, benoemt de raad van 
bestuur het hoofd netwerkbeveiliging 
overeenkomstig artikel 31, lid 2.

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De raad van regelgevers neemt alle 
besluiten betreffende de uitvoering van de 
taken van de Autoriteit die worden 
genoemd in artikel 3.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van regelgevers 
overeenkomstig artikel 27, lid 1.

Schrappen

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur benoemt de leden 
van de raad van beroep overeenkomstig 
artikel 33, lid 1.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad van bestuur stelt jaarlijks vóór 
30 september na advies van de Commissie 
en na goedkeuring overeenkomstig artikel 
28, lid 3, van de raad van regelgevers het 
werkprogramma van de Autoriteit voor het 
volgende jaar vast en zendt het toe aan het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie. De vaststelling van het 
werkprogramma geschiedt onverminderd 
de jaarlijkse begrotingsprocedure.

5. De raad van regelgevers stelt jaarlijks 
vóór 30 september na advies van de 
Commissie het werkprogramma van de 
Autoriteit voor het volgende jaar vast en 
zendt het toe aan het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie. De vaststelling 
van het werkprogramma geschiedt 
onverminderd de jaarlijkse 
begrotingsprocedure.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 56

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 uitvoerend
directeur.

Or. en
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Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De raad van bestuur stelt het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit op en doet dit uiterlijk op 15 juni 
toekomen aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en de 
Rekenkamer. Overeenkomstig artikel 28, 
lid 4, bevat dit verslag een door de raad 
van regelgevers goedgekeurd afzonderlijk 
hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van de 
Autoriteit tijdens het verslagjaar.

11. De raad van regelgevers stelt het 
jaarverslag over de activiteiten van de 
Autoriteit op en doet dit uiterlijk op 15 juni 
toekomen aan het Europees Parlement, de 
Raad, de Commissie, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en de 
Rekenkamer. Overeenkomstig artikel 28, 
lid 4, bevat dit verslag een door de raad 
van regelgevers goedgekeurd afzonderlijk 
hoofdstuk over de 
regelgevingswerkzaamheden van de 
Autoriteit tijdens het verslagjaar, met 
inbegrip van maatregelen die genomen 
zijn om het consumentenbewustzijn te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Omdat de raad van bestuur niet meer in de bestuursstructuur voorkomt, worden de taken en 
functies ervan overgenomen door de raad van regelgevers, zodat de in het Commissievoorstel 
genoemde taken en functies van de raad van bestuur en van de raad van regelgevers nu alle 
worden vervuld door één orgaan. De lijst van taken wordt verfijnd om te laten zien dat de 
OETR geen besluiten neemt (noch vergoedingen int voor zijn procedure) en geen taken heeft 
op het gebied van netwerkbeveiliging.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De raad van bestuur brengt advies bij 
de Commissie uit over de administratieve 
vergoedingen die de Autoriteit bij het 
uitvoeren van haar taken van 
ondernemingen kan eisen overeenkomstig 
artikel 16.

Schrappen

Or. en

Motivering

Omdat de raad van bestuur niet meer in de bestuursstructuur voorkomt, worden de taken en 
functies ervan overgenomen door de raad van regelgevers, zodat de in het Commissievoorstel 
genoemde taken en functies van de raad van bestuur en van de raad van regelgevers nu alle 
worden vervuld door één orgaan. De lijst van taken wordt verfijnd om te laten zien dat de 
OETR geen besluiten neemt (noch vergoedingen int voor zijn procedure) en geen taken heeft 
op het gebied van netwerkbeveiliging.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De raad van regelgevers bestaat uit één 
lid per lidstaat, die aan het hoofd staat 
van de onafhankelijke nationale 
regelgevende instantie die 
verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

Schrappen
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toepassing van het regelgevingskader in 
de lidstaat, de directeur en één 
vertegenwoordiger van de Commissie 
zonder stemrecht. De nationale 
regelgevende instanties benoemen één 
plaatsvervanger per lidstaat. 

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 61

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. Het dagelijks bestuur telt ten hoogste 
vijf leden, waarvan er twee 
ondervoorzitter van de raad van 
regelgevers zijn en één de voorzitter van 
de raad van regelgevers is. Het dagelijks 
bestuur komt bijeen op convocatie van de 
voorzitter.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van regelgevers kiest uit zijn 
midden een vicevoorzitter. De 
vicevoorzitter vervangt de voorzitter als 
deze zijn of haar taken niet kan uitoefenen. 

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

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Tenzij in deze verordening anders is 
bepaald, beslist het dagelijks bestuur met 
een gewone meerderheid van stemmen.
Elk lid van het dagelijks bestuur heeft één 
stem. Bij staking van stemmen heeft de 
voorzitter de beslissende stem.

Or. en

Motivering

Tezamen met andere amendementen op dit artikel.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Bij de uitoefening van de taken die hem
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de raad van regelgevers onafhankelijk en 
verlangt of aanvaardt hij geen instructies 
van regeringen van lidstaten of van 

6. Bij de uitoefening van de taken die haar
bij deze verordening worden toebedeeld, is 
de Autoriteit, handelend via de raad van 
regelgevers of het dagelijks bestuur,
onafhankelijk en verlangt of aanvaardt zij
geen instructies van regeringen van 
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publieke of particuliere betrokken partijen. lidstaten of van publieke of particuliere 
betrokken partijen.

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers neemt de taken en functies van de raad van bestuur over, maar 
daarnaast komt er een dagelijks bestuur met een beperkt aantal leden die worden gekozen uit 
de leden van de raad van regelgevers (onder meer één voorzitter en twee vicevoorzitters).

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De raad van regelgevers neemt de taken en functies van de raad van bestuur over, maar 
daarnaast komt er een dagelijks bestuur met een beperkt aantal leden die worden gekozen uit 
de leden van de raad van regelgevers (onder meer één voorzitter en twee vicevoorzitters).

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28
Taken van de raad van regelgevers

Artikel 28
Taken van het dagelijks bestuur

1. De raad van regelgevers brengt advies 
uit bij de directeur alvorens de in de 
artikelen 4 tot en met 23 vermelde 
adviezen, aanbevelingen en beslissingen 
die binnen zijn bevoegdheid vallen, 
worden vastgesteld. Voorts geeft de raad 

1. Het dagelijks bestuur treedt op als 
vertegenwoordiger van de Autoriteit en 
zorgt ervoor dat deze haar activiteiten 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening verricht. Voorts geeft het 
dagelijks bestuur de uitvoerend directeur 
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van regelgevers de directeur richtsnoeren 
bij de uitoefening van zijn of haar taken.

richtsnoeren bij de uitoefening van zijn of 
haar taken.

2. De raad van regelgevers brengt advies 
uit over de kandidaat die overeenkomstig 
artikel 26, lid 1, en artikel 29, lid 2, wordt 
voorgedragen als directeur. De raad 
neemt dit besluit met een meerderheid van 
drievierde van zijn leden. De directeur 
neemt niet deel aan de voorbereiding van 
of de stemming over deze adviezen.

2. De voorzitter van het dagelijks bestuur 
kan worden verzocht om een keer per jaar 
voor de bevoegde commissie van het 
Europees Parlement en voor de Raad te 
verschijnen om verslag uit te brengen 
over de verrichtingen van de Autoriteit.

3. De raad van regelgevers keurt 
overeenkomstig artikel 26, lid 5, en artikel 
30, lid 4, en in overeenstemming met de 
overeenkomstig artikel 37 opgestelde 
ontwerpbegroting het werkprogramma 
van de Autoriteit voor het volgende jaar 
goed.
4. De raad van regelgevers keurt het in 
artikel 26, lid 11, en artikel 30, lid 9, 
vermelde afzonderlijke hoofdstuk over 
regelgevingswerkzaamheden in het 
jaarverslag goed.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient om aan te geven dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor het 
dagelijks verloop van de werkzaamheden en de vertegenwoordiging van de OETR.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29
De directeur

Artikel 29
De uitvoerend directeur

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

1. De Autoriteit wordt geleid door de 
uitvoerend directeur, die optreedt volgens 
aanwijzingen van het dagelijks bestuur.
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verlangt of aanvaardt de directeur geen 
instructies van regeringen of andere 
organen.
2. De directeur wordt – na overleg met de 
raad van regelgevers – op grond van 
verdiensten, bekwaamheden en ervaring op 
het gebied van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten door 
de raad van bestuur benoemd.

2. De uitvoerend directeur wordt op grond 
van verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring op het gebied van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten door 
de raad van regelgevers benoemd.

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 uitvoerend
directeur bedraagt drie jaar. In de loop van 
de negen maanden voordat deze periode 
afloopt, voert de raad van regelgevers een 
evaluatie uit. Daarbij kijkt de raad van 
regelgevers onder meer naar: 

(a) de prestaties van de directeur; (a) de prestaties van de uitvoerend
directeur; 

(b) de taken en verplichtingen van de 
Autoriteit tijdens de volgende jaren.

(b) de taken en verplichtingen van de 
Autoriteit tijdens de volgende jaren.

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

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

De raad van bestuur stelt het Europees 
Parlement in kennis van zijn voornemen 
om de ambtstermijn van de directeur te 
verlengen. In de maand die voorafgaat 
aan de verlenging van zijn of haar 
ambtstermijn kan de directeur worden 
gevraagd een verklaring voor de bevoegde 
commissie van het Europees Parlement af 
te leggen en vragen van de 
commissieleden te beantwoorden. Indien 
de ambtstermijn niet wordt verlengd, blijft 
de directeur in functie totdat er een 
opvolger is aangewezen.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

De status van de directeur wordt herzien en de functie krijgt de nieuwe naam 'uitvoerend 
directeur' om de veranderde rol van de uitvoerend directeur in de herziene bestuursstructuur 
aan te geven. De uitvoerend directeur wordt gekozen door de raad van regelgevers en is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Daar de uitvoerend 
directeur in opdracht van het dagelijks bestuur handelt, is hij/zij geen verantwoording 
schuldig aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Taken van de directeur Taken van de uitvoerend directeur

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

1. De uitvoerend directeur kan door het 
dagelijks bestuur gemachtigd worden om
de Autoriteit voor bepaalde 
aangelegenheden te vertegenwoordigen en 
is met de leiding van de Autoriteit belast.

Or. en

Motivering

De taken van de uitvoerend directeur (die in de plaats komt van de directeur) worden nader 
beschreven overeenkomstig amendementen op andere artikelen.
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Amendement 69

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 taken van de uitvoerend directeur (die in de plaats komt van de directeur) worden nader 
beschreven overeenkomstig amendementen op andere artikelen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De directeur legt het werkprogramma 
vóór 1 september ter goedkeuring aan de 
raad van bestuur voor.

Or. en

Motivering

De taken van de uitvoerend directeur (die in de plaats komt van de directeur) worden nader 
beschreven overeenkomstig amendementen op andere artikelen.
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31
Het hoofd netwerkbeveiliging

Schrappen

1. Het hoofd netwerkbeveiliging is 
verantwoordelijk voor de coördinatie van 
de taken van de Autoriteit op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging. 
Het hoofd netwerkbeveiliging ressorteert 
onder de directeur en brengt bij de 
directeur verslag uit. Hij/zij stelt jaarlijks 
het ontwerpwerkprogramma voor deze 
activiteiten op. 
2. Het hoofd netwerkbeveiliging wordt op 
grond van verdiensten, bekwaamheden en 
ervaring op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging door de raad van 
bestuur voor een periode van vijf jaar 
benoemd uit ten minste twee door de 
Commissie voorgedragen kandidaten.
3. Het hoofd netwerkbeveiliging kan 
alleen uit zijn of haar ambt worden ontzet 
nadat de raad van bestuur na overleg met 
de directeur daartoe heeft besloten. De 
raad van bestuur neemt dit besluit met een 
meerderheid van drievierde van zijn 
leden.
4. Na overleg met de directeur kan de 
raad van bestuur op voorstel van de 
Commissie de ambtstermijn van het hoofd 
netwerkbeveiliging eenmaal met ten 
hoogste drie jaar verlengen, als dit op 
grond van de taken en verplichtingen van 
de Autoriteit kan worden verantwoord.

Or. en

Motivering

De OETR zal niet worden belast met de taken van het ENISA en het ambt van hoofd 
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netwerkbeveiliging hoeft er dan ook niet te komen (zie ook de amendementen op artikel 3).

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het hoofd netwerkbeveiliging richt een 
permanente groep van belanghebbenden op 
bestaande uit deskundigen die de 
belanghebbenden – met name uit de sector 
van de informatie- en 
communicatietechnologie –
vertegenwoordigen, consumentengroepen 
en academische deskundigen op het gebied 
van netwerk- en informatiebeveiliging. Hij 
stelt in overleg met de directeur de 
procedures vast, met name in verband met 
het aantal leden, de samenstelling van de 
groep, de benoeming van de leden en het 
functioneren van de groep.

1. De raad van regelgevers richt een 
permanente groep van belanghebbenden op 
bestaande uit deskundigen die de 
belanghebbenden – met name uit de sector 
van de informatie- en 
communicatietechnologie 
(vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers) – vertegenwoordigen, 
consumentengroepen en academische 
deskundigen op het gebied van netwerk- en 
informatiebeveiliging. Hij stelt in overleg 
met de uitvoerend directeur de procedures 
vast, met name in verband met het aantal 
leden, de samenstelling van de groep, de 
benoeming van de leden en het 
functioneren van de groep.

2. Het hoofd netwerkbeveiliging fungeert 
als voorzitter van de groep. De 
ambtstermijn van de leden bedraagt 
tweeënhalf jaar. De leden van de groep 
mogen geen lid van de raad van bestuur of
de raad van regelgevers zijn.

2. De uitvoerend directeur fungeert als 
voorzitter van de groep. De ambtstermijn 
van de leden bedraagt tweeënhalf jaar. De 
leden van de groep mogen geen lid van de 
raad van regelgevers zijn.

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

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

4. De groep kan het hoofd 
netwerkbeveiliging adviseren bij de 
uitvoering van zijn/haar taken in het kader 
van deze verordening, het formuleren van 
een voorstel voor de betreffende delen van 
het werkprogramma van de Autoriteit en 
het waarborgen van de communicatie met 
de belanghebbenden over alles wat met het 
werkprogramma te maken heeft.

4. De groep kan de raad van regelgevers
adviseren bij de uitvoering van zijn/haar 
taken in het kader van deze verordening, 
het formuleren van een voorstel voor de 
betreffende delen van het werkprogramma 
van de Autoriteit en het waarborgen van de 
communicatie met de belanghebbenden 
over alles wat met het werkprogramma te 
maken heeft.

Or. en
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Motivering

De permanente groep van belanghebbenden is een belangrijk orgaan van de Autoriteit, omdat 
zij de relevante belanghebbenden en de belangen van de consumenten en werkgevers alsook 
de werknemersvertegenwoordigers vertegenwoordigt.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33
De raad van beroep

Schrappen

1. De raad van beroep bestaat uit zes 
leden en zes plaatsvervangers die gekozen 
worden uit het huidige of voormalige 
hogere personeel van de nationale 
regelgevende instanties, 
mededingingsautoriteiten of andere 
nationale of communautaire instellingen 
met relevante ervaring in de 
elektronische-communicatiesector. De 
raad van beroep wijst zelf zijn voorzitter 
aan.
2. Na een oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling benoemt de 
raad van bestuur de leden van de raad 
van beroep op voorstel van de Commissie 
en na overleg met de raad van 
regelgevers.
3. De ambtstermijn van de leden van de 
raad van beroep bedraagt vijf jaar. Deze 
termijn kan worden verlengd. De leden 
van de raad van beroep zijn onafhankelijk 
bij het nemen van hun besluiten. Zij zijn 
niet gebonden aan enige instructie. Zij 
mogen geen enkele andere taak verrichten 
in de Autoriteit zelf of in de raad van 
bestuur of de raad van regelgevers van de 
Autoriteit. Ook mag een lid van de raad 
van beroep niet uit zijn/haar ambt worden 
ontzet, tenzij hij/zij op ernstige wijze tekort 
is geschoten en de raad van bestuur na 
overleg met de raad van regelgevers 
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daartoe besluit.
4. De leden van de raad van beroep 
mogen niet deelnemen aan de 
behandeling van een beroepsprocedure 
als zij daarbij een persoonlijk belang 
hebben, als zij eerder als 
vertegenwoordiger van een van de 
partijen bij de behandeling betrokken zijn 
geweest of als zij een rol hebben gespeeld 
bij het besluit waartegen het beroep is 
ingesteld.
Indien een lid van de raad van beroep om 
een van de in de eerste alinea genoemde 
redenen of om enige andere reden meent 
dat een medelid niet aan een 
beroepsprocedure zou mogen deelnemen, 
stelt hij/zij de raad van beroep daarvan in 
kennis. Een lid van de raad van beroep 
kan om een van de in de eerste alinea 
genoemde redenen of als aan zijn/haar 
onpartijdigheid wordt getwijfeld, door een 
partij in de beroepsprocedure worden 
gewraakt. Wraking kan niet zijn gegrond 
op de nationaliteit van leden en is niet 
ontvankelijk als de partij in de 
beroepsprocedure, terwijl zij op de hoogte 
was van een reden tot het maken van het 
bezwaar, reeds een procedurehandeling 
heeft verricht.
5. De raad van beroep beslist in de in lid 4 
vermelde gevallen zonder deelname van 
het betrokken lid over de te nemen 
maatregelen. Voor het nemen van deze 
beslissing wordt het betrokken lid in de 
raad van beroep vervangen door zijn 
plaatsvervanger, tenzij deze in een 
vergelijkbare situatie verkeert. In dat 
geval wijst de voorzitter een van de andere 
beschikbare plaatsvervangers aan.

Or. en

Motivering

Daar de OETR geen besluiten neemt waartegen beroep aangetekend kan worden, is dit artikel 
niet nodig.



PA\718429NL.doc 53/62 PE404.762v01-00

NL

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34
Beroep

Schrappen

1. De raad van beroep beslist over 
beroepen die tegen besluiten of 
maatregelen van de Autoriteit op de 
gebieden van artikel 8, lid 1, zijn 
ingesteld.
2. De besluiten van de raad van beroep 
worden genomen met een gekwalificeerde 
meerderheid van minstens vier van de zes 
leden. De raad van beroep wordt wanneer 
nodig samengeroepen.
3. Een overeenkomstig lid 1 ingesteld 
beroep heeft geen schorsende werking. De 
raad van beroep kan echter, indien hij 
van oordeel is dat de omstandigheden dit 
vereisen, de toepassing van het bestreden 
besluit opschorten.
4. Het beroep wordt tezamen met de 
uiteenzetting van de gronden voor het 
beroep binnen twee maanden na de 
kennisgeving van het besluit of de 
maatregel aan de betrokken onderneming, 
dan wel bij gebreke daarvan, binnen twee 
maanden na de dag van publicatie van het 
besluit of de maatregel door de Autoriteit, 
schriftelijk bij de Autoriteit ingediend. De 
raad van beroep neemt binnen twee 
maanden na instelling van het beroep een 
besluit ter zake. 
5. Indien het beroep ontvankelijk is, 
onderzoekt de raad van beroep of het 
gegrond is. Hij nodigt de partijen in de 
beroepsprocedure zo vaak als 
noodzakelijk is uit om binnen een 
bepaalde termijn opmerkingen te maken 
naar aanleiding van de kennisgevingen 
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van de raad zelf of de mededelingen van 
de andere partijen in de 
beroepsprocedure. Het is partijen in de 
beroepsprocedure toegestaan een 
mondelinge uiteenzetting te geven. 
6. De raad van beroep kan binnen de 
voorwaarden van dit artikel elke 
bevoegdheid uitoefenen die binnen de 
bevoegdheid van de Autoriteit valt, dan 
wel de zaak terugverwijzen naar het 
bevoegde orgaan van de Autoriteit. Dit
orgaan is gebonden aan de beslissing van 
de raad van beroep.
7. De raad van beroep stelt zijn reglement 
van orde vast.

Or. en

Motivering

Daar de OETR geen besluiten neemt waartegen beroep aangetekend kan worden, is dit artikel 
niet nodig.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35
Beroep bij het Gerecht van eerste aanleg 

en het Hof van Justitie

Schrappen

1. Overeenkomstig artikel 230 van het 
Verdrag kan bij het Gerecht van eerste 
aanleg of het Hof van Justitie beroep 
worden ingesteld tegen beslissingen van 
de raad van beroep of, bij ontbreken van 
recht op beroep bij de raad van beroep, 
tegen beslissingen van de Autoriteit.
2. Indien de Autoriteit nalaat een 
beslissing te nemen, kan overeenkomstig 
artikel 232 van het Verdrag bij het 
Gerecht van eerste aanleg of bij het Hof 
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van Justitie beroep wegens nalaten 
worden ingesteld.
3. De Autoriteit moet de noodzakelijke 
maatregelen treffen ter uitvoering van het 
arrest van het Gerecht van eerste aanleg 
of het Hof van Justitie.

Or. en

Motivering

Daar de OETR geen besluiten neemt waartegen beroep aangetekend kan worden, is dit artikel 
niet nodig.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De inkomsten van de Autoriteit bestaan 
uit:

1. De inkomsten van de Autoriteit bestaan 
uit:

(a) vergoedingen voor door de Autoriteit 
verleende diensten;
(b) een gedeelte van de 
gebruiksvergoedingen die aanvragers 
overeenkomstig artikel 17 betalen.
(c) een subsidie van de Gemeenschap, die 
in de algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen (afdeling Commissie)
wordt opgenomen;

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

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

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

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

(e) bijdragen van de lidstaten of hun 
regelgevende instanties.

Or. en

Motivering

The proposed changes reflect the revisions in the tasks of BERT in Article 3. The above 
proposal does not affect the concept that BERT would be co-funded from Member State 
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contributions and community funding. In order to ensure that the amount of contributions 
from the Member States is adequate, we propose that the Framework Directive is amended to 
require the Member States to provide a sufficient level of funding to the national regulatory 
authorities enabling proper financing of a significant portion of the budget of BERT. 
However, as BERT undertakes, to a very large extent, duties assisting the implementation of 
the underlying community policy in electronic communications, it is justified that BERT 
receives community funding, which would serve as the other primary source of the budget of 
BERT.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De directeur stelt jaarlijks uiterlijk 15 
februari een voorontwerp van begroting op 
voor de operationele uitgaven en het 
werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van bestuur, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van bestuur maakt jaarlijks op basis van 
het ontwerp van de directeur een raming 
van de ontvangsten en uitgaven van de 
Autoriteit voor het volgende boekjaar. De 
raad van bestuur dient deze raming, die 
tevens een ontwerppersoneelsformatie
bevat, uiterlijk 31 maart bij de Commissie
in. Vóór de definitieve vaststelling van de 
raming wordt het ontwerp van de 
directeur ingediend bij de raad van 
regelgevers, die daarover advies mag 
uitbrengen.

1. De uitvoerend directeur stelt jaarlijks 
uiterlijk 15 februari een voorontwerp van 
begroting op voor de operationele uitgaven 
en het werkprogramma voor het volgende 
boekjaar en zendt dit voorontwerp aan de 
raad van regelgevers, tezamen met een 
voorlopige personeelsformatie. De raad 
van regelgevers maakt jaarlijks op basis 
van het ontwerp van de uitvoerend
directeur een raming van de ontvangsten en 
uitgaven van de Autoriteit voor het 
volgende boekjaar, waarbij wordt vermeld 
welke bedragen gedekt zullen worden uit 
communautaire middelen (artikel 36 (c)) 
en welke uit bijdragen van de lidstaten 
(artikel 36 (e)). De uitvoerend directeur
dient deze raming, die tevens een 
ontwerppersoneelsformatie bevat, in bij de 
raad van regelgevers en de 
begrotingscommissie van de Autoriteit (de 
"Begrotingscommissie").
De Begrotingscommissie bestaat uit 16 
leden, waarvan er zeven worden benoemd 
door het Europees Parlement, zeven door 
de Raad en twee door de Commissie. De 
Begrotingscommissie beslist met een 
meerderheid van tweederde van zijn 
leden. De Begrotingscommissie is geen 
permanent orgaan. De 
Begrotingscommissie hecht zijn 
goedkeuring aan de raming, die wordt 
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opgenomen in de ontwerpbegroting en de 
ontwerppersoneelsformatie als bedrag dat 
wordt gedekt uit de communautaire 
middelen krachtens artikel 26, en zij doet 
haar besluit toekomen aan de raad van 
regelgevers en de Commissie.
De raad van regelgevers stelt de 
ontwerpbegroting en de 
ontwerppersoneelsformatie definitief vast, 
rekening houdende met het besluit van de 
Begrotingscommissie, en beslist over het 
bedrag dat eventueel uit bijdragen van de 
lidstaten uit hoofde van artikel 36 (e) 
gedekt zal worden.

Or. en

Motivering

The changes reflect the elimination of the Administrative Board in the governance structure in 
Article 24. Budget related powers are assigned to the Board of Regulators. The proposal 
reflects that BERT would be co-funded from community and Member State sources. It is also 
proposed that, for sake of transparency and shared control over the spending of community 
funding, a “Budgetary Committee”, consisting of representatives of the Council, the 
Parliament an the Commission, would be set up for the specific purpose of approving the 
portion of the budget of BERT to be covered from community funding. Such institution would 
be an adequate, proportionate and well balanced solution to ensure that both the Council and 
the Parliament has appropriate control over the utilization of the community funding, while 
the Commission would also be able to provide its professional input through its participation 
in the Budgetary Committee.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie dient de raming tezamen 
met het voorontwerp van de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen in bij het Europees 
Parlement en de Raad (hierna "de 
begrotingsautoriteit"). 

2. De Commissie dient de door de 
Begrotingscommissie goedgekeurde en 
overeenkomstig lid 1 aan de Commissie 
voorgelegde raming tezamen met het 
voorontwerp van de algemene begroting 
van de Europese Unie in bij het Europees 
Parlement en de Raad (hierna "de 
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begrotingsautoriteit").

Or. en

Motivering

Zie amendement 77.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De raad van bestuur stelt de 
begrotingsautoriteit onverwijld in kennis 
van de projecten die hij voornemens is te 
realiseren en die aanzienlijke financiële 
gevolgen voor de financiering van zijn 
begroting kunnen hebben, met name 
vastgoedprojecten zoals de huur of 
aankoop van gebouwen. Hij brengt de 
Commissie daarvan op de hoogte. Als een 
van de takken van de begrotingsautoriteit 
advies wil uitbrengen, stelt deze de 
Autoriteit binnen twee weken na ontvangst 
van de informatie over het bouwproject in 
kennis van zijn voornemen om een 
dergelijk advies uit te brengen. Indien de 
Autoriteit geen antwoord ontvangt, kan het 
doorgaan met zijn plannen.

6. De raad van regelgevers stelt de 
begrotingsautoriteit onverwijld in kennis 
van de projecten die hij voornemens is te 
realiseren en die aanzienlijke financiële 
gevolgen voor de financiering van zijn 
begroting kunnen hebben, met name 
vastgoedprojecten zoals de huur of 
aankoop van gebouwen, indien voor het 
voorgestelde project extra middelen van 
de Gemeenschap uit hoofde van artikel 36 
(c) nodig zijn. In dat geval brengt de 
Autoriteit de Commissie daarvan op de 
hoogte. Als een van de takken van de 
begrotingsautoriteit advies wil uitbrengen, 
stelt deze de Autoriteit binnen twee weken 
na ontvangst van de informatie over het 
bouwproject in kennis van zijn voornemen 
om een dergelijk advies uit te brengen. 
Indien de Autoriteit geen antwoord 
ontvangt, kan het doorgaan met zijn 
plannen.

Or. en

Motivering

Zie amendement 77.



PA\718429NL.doc 59/62 PE404.762v01-00

NL

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Autoriteit raadpleegt – wanneer zij 
voornemens is advies uit te brengen
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening – zo nodig de belanghebbende 
partijen, met inbegrip van de groep van 
belanghebbenden en andere 
belangengroepen van consumenten en zij 
geeft hen de kans om het ontwerpadvies
binnen een redelijke termijn te 
becommentariëren. De Autoriteit maakt de 
resultaten van de raadplegingsprocedure 
voor iedereen toegankelijk, behalve als het 
om vertrouwelijke informatie gaat.

Or. en

Motivering

De wijzigingen weerspiegelen de veranderingen in de in artikel 3 opgesomde bevoegdheden 
en taken van de OETR. Voorgesteld wordt dat de OETR niet bevoegd is tot het nemen van 
maatregelen en in de eerste plaats een adviesorgaan is dat adviezen verleent. De verwijzing 
naar belangengroepen van consumenten is bedoeld om ervoor te zorgen dat terdege rekening 
wordt gehouden met de belangen van de consumenten.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het personeel van de Autoriteit – met 
inbegrip van de directeur, het hoofd 
netwerkbeveiliging en de door de lidstaten 
tijdelijk gedetacheerde ambtenaren –
leggen een verbintenisverklaring en een 
belangenverklaring af, waarin zij al hun 
directe en indirecte belangen vermelden die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid. Deze 

Het personeel van de Autoriteit – met 
inbegrip van de uitvoerend directeur en de 
door de lidstaten tijdelijk gedetacheerde 
ambtenaren – leggen een 
verbintenisverklaring en een 
belangenverklaring af, waarin zij al hun 
directe en indirecte belangen vermelden die 
geacht zouden kunnen worden afbreuk te 
doen aan hun onafhankelijkheid. Deze 
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verklaringen worden op schrift gesteld. verklaringen worden op schrift gesteld.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging correspondeert met het voorstel in de artikelen 3 en 24 om de 
functie van hoofd netwerkbeveiliging te schrappen.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd 
door haar directeur.

Schrappen

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging komt overeen met de herziene bestuursstructuur en de toekenning 
in artikel 28, lid 1, van het recht om de OETR te vertegenwoordigen aan het dagelijks 
bestuur. 

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging correspondeert met het voorstel in de artikelen 3 en 24 om de 
functie van hoofd netwerkbeveiliging te schrappen, en met de veranderingen in de 
bestuursstructuur, namelijk het schrappen van de raad van bestuur en de uitbreiding van de 
bevoegdheden van de raad van regelgevers.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Daar de Commissie geen zeggenschap over de OETR heeft, is het beter dat de OETR zelf 
controle uitoefent op haar werkzaamheden. Met het oog op de transparantie moet het door de 
OETR opgesteld verslag ook worden ingediend bij de Commissie.
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 56
Overgangsbepalingen

Schrappen

1. De Autoriteit wordt op 14 maart 2011 
verantwoordelijk voor alle vóór deze 
datum door het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
ondernomen activiteiten die binnen de 
werkingssfeer van deze verordening 
vallen.
2. Het eigendomsbelang in roerend goed 
dat zich op de in lid 1 vermelde datum in 
het bezit van het Europees Agentschap 
voor netwerk- en informatiebeveiliging 
bevindt, wordt met ingang van die datum 
aan de Autoriteit overgedragen.

Or. en

Motivering

Moet worden geschrapt om rekening te houden met de veranderingen die worden voorgesteld 
in artikel 3 (het ENISA wordt niet samengevoegd met de OETR).


	718429nl.doc

