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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het advies inzake het evaluatieverslag over het BEREC en het Bureau
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het advies inzake het evaluatieverslag over het BEREC en het Bureau 
(SWD(2013)0152 – 2013/2053(INI),

– gezien artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 119, lid 1 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Begrotingscommissie (A7-0000/2013),

A. overwegende dat BEREC werd opgericht om bij te dragen aan de vorming van technische 
en beleidsmatige richtsnoeren voor de voltooiing van de interne markt;

B. overwegende dat in het evaluatieverslag het werk van het BEREC en het BEREC-Bureau 
wordt erkend en gewaardeerd, met name waar het gaat om de procedures ex artikel 7/7a 
en op gebied van netneutraliteit en internationale roaming;

C. overwegende dat er nog maar weinig tijd is verstreken sinds de oprichting van BEREC en 
het BEREC-Bureau;

D. overwegende dat de benadering van onderop zorgt voor terugkoppeling naar de nationale 
markten;

E. overwegende dat nationale overwegingen de formulering van gemeenschappelijke 
standpunten kan bemoeilijken, waardoor overeenstemming lastiger wordt te bereiken en 
aan de internemarktbenadering wordt afgedaan;

F. overwegende dat recente initiatieven op nationaal niveau, met name de 
herzieningsoperaties op de uitgaven,  afbreuk zouden kunnen doen aan de invulling van 
het onafhankelijkheidsbeginsel;

G. overwegende dat de nationale regelgevende instanties niet homogeen zijn aangezien zij in 
eigen land soms zeer uiteenlopende bevoegdheden hebben, waarbij sommige zich alleen 
bezig houden met marktregulering en andere naast marktregulering ook met 
netbeveiliging, privacy, domeinregister, spectrum, gebruikersdiensten enz.; 

H. overwegende dat het BEREC-Bureau thans wellicht niet optimaal wordt ingezet;

I. overwegende dat het BEREC-Bureau gesitueerd is in Riga, Letland, terwijl Brussel de 
plaats is waar de meeste regelgevende besluiten worden genomen;

J. overwegende dat sommige Europese agentschappen die in andere landen zijn 
gelokaliseerd een liaisonkantoor in Brussel hebben;



PE516.775v01-00 4/8 PR\1000171NL.doc

NL

K. overwegende dat de meeste bijeenkomsten van de deskundigenwerkgroep in Brussel of 
ten kantore van een nationale regelgevende instantie plaatsvonden;

L. overwegende dat voordeel voor de consument een van de belangrijkste doelen is van de 
interne markt voor elektronishe communicatie;

M. overwegende dat de besluiten die het BEREC op Europees niveau neemt ook een 
Europese meerwaarde moeten hebben;

1. acht het evaluatieverslag over het geheel genomen terzake dienend en evenwichtig;

2. meent dat er nog ruimte voor verbetering is op het punt van het functioneren van het 
BEREC en het Bureau;

3. is van mening dat aan de nationale regelgevende instanties een belangrijke rol toekomt 
binnen het reguleringskader, omdat nationale markten onveranderlijke verschillen 
vertonen door hun netwerk-topologie en ook van elkaar verschillen op het punt van 
vraagpatronen onder consumenten, demografische aspecten enz.;

4. is van mening dat het BEREC een cruciale rol speelt binnen het reguleringskader als het 
orgaan dat tot taak heeft de nationale feitelijke en reglementaire verschillen op één lijn te 
brengen met het oog op de voltooiing van de interne markt voor elektronische 
communicatie;

5. acht het raadzaam de rol van het BEREC zodanig te verzwaren dat  gemeenschappelijke 
standpunten zich gemakkelijker laten formuleren,  met het oog op de 
internemarktbenadering;

6. meent dat volledige harmonisatie tussen de lidstaten van de door de nationale 
regelgevende instanties uit te voeren taken, zodat zij allemaal bevoegd zijn voor alle 
aspecten die direct van doen hebben met de interne markt voor elektronische 
communicatie, zou kunnen bijdragen aan een beter functioneren van het BEREC;

7. vraagt de lidstaten dringend erop toe te zien dat de onafhankelijkheid van de nationale 
regelgevende instanties wordt versterkt, en niet verzwakt;

8. is van mening dat de rol en de structuur van het BEREC en het BEREC-Bureau moeten 
worden aangepast naargelang de voltooiing van de interne markt voor  elektronische 
communicatie vordert;

9. meent dat moeilijk uit te maken is aan welk orgaan of welke instelling het BEREC 
verantwoording verschuldigd is en wat het moet verantwoorden;

10. beveelt aan dat het BEREC zijn interne verantwoordingsplicht aanscherpt door zijn 
doelstellingen duidelijk in zijn jaarlijks werkprogramma te omschrijven en de resultaten 
en vorderingen ten aanzien van die doelstellingen in zijn jaarverslag te vermelden; 

11. is van mening dat het BEREC meer ruimte moet krijgen voor het nemen van strategische 
besluiten, zodat er meer sprake is van besluitvorming van bovenaf;
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12. acht het raadzaam dat de reeds aanwezige vestiging van het BEREC in Brussel wordt 
versterkt;

13. meent dat het BEREC-Bureau zich door zijn lokatie belemmerd kan zien om het werk van 
de Europese instellingen op gebied van elektronische communicatie, de specifieke 
interessesfeer van het BEREC, van dag tot dag te volgen, hetgeen aan een efficiënte inzet 
van het Bureau afbreuk kan doen;

14. is van mening dat de taak van het BEREC-Bureau moet worden herzien en nauwkeuriger 
omschreven;

15. beveelt aan dat de nodige wijzigingen worden aangebracht om het BEREC-Bureau in staat 
te stellen effectiever en efficiënter steun te bieden aan het eigenlijke werk van het 
BEREC, in plaats van alleen te zorgen voor administratieve ondersteuning;

16. is van mening dat de lokatie van het BEREC-Bureau geen meerwaarde aan het BEREC 
toevoegt;

17. acht meer consolidatie nodig zodat marktdeelnemers vollediger kunnen profiteren van 
schaalvoordelen, en dat het BEREC een prominenter rol in dat proces moet krijgen;

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING

In dit document wil de Rapporteur zijn voorlopig standpunt uiteenzetten over de evaluatie van 
het BEREC en het BEREC-Bureau (SWD(2013)152), om het debat en de discussie hierover 
op gang te brengen, met het oog op een evenwichtig verslag.

Over het geheel genomen denkt de rapporteur wel dat het BEREC op zich goed functioneert. 
Het BEREC (en zijn voorgangers) schijnen een geleidelijke groei in wederzijds vertrouwen 
tussen de NRI’s hebben weten te bewerkstelligen die aan de realisering van de BEREC-
doelstellingen ten goede komt. Dat mag echter niet in de weg staan aan een discussie over de 
mogelijkheid van meer ambitieuze, op de interne markt gerichte doelen voor het BEREC en 
over de structuur van het BEREC. Anderzijds schijnt het BEREC-Bureau, en de relatie tussen 
BEREC en Bureau, een probleem op zichzelf te vormen.

Enerzijds spreekt het evaluatieverslag waarderende woorden over het BEREC en het BEREC-
Bureau, met name waar het gaat om de procedures ex artikel 7/7a en het gebeid van 
netneutraliteit en internationale roaming;

Anderzijds laat het evaluatieverslag ook zien dat er nog wel ruimte voor verbetering bestaat. 
Dat kan liggen aan de nog maar korte tijd die sinds de oprichting is verstreken (het werd 
opgericht als resultaat van de laatste herziening van de regelgeving inzake e-communicatie), 
maar toch is er aanleiding om te kijken naar enkele structurele aspecten, in het bijzonder tegen 
de achtergrond van de volgende algehele herziening van het kader voor elektronische 
communicatie.

Ruimte voor verbetering 

Onafhankelijkheid en mogelijk conflict tussen nationale en Europese belangen.

Volgens het evaluatieverslag staat de onafhankelijke rol van het BEREC nog niet buiten 
twijfel.

De onafhankelijkheid van het BEREC zal hier worden bezien vanuit het standpunt van a) de 
EU-instellingen, b) de NRI’s, en c) de lidstaten (via de nationale onafhankelijkheid van de 
NRI’s).

De onafhankelijkheid ten opzichte van de EU-instellingen is denkelijk wel gewaarborgd. 
Maar de reden die deze onafhankelijkheid verzekert is tegelijkertijd de oorzaak van twijfel 
omtrent de onafhankelijkheid ten opzichte van de NRI’s (en via deze, ten opzichte van de 
lidstaten), namelijk het feit zelf dat het BEREC uit de NRI’s is samengesteld. Weliswaar heet 
het dat het BEREC in al zijn activiteiten dezelfde doelstellingen zal nastreven als die van de 
nationale regelgevende instanties, maar evenzeer geldt dat het BEREC moet zorgen voor een 
EU-wijde benadering van de te regelen materie: bijdragen aan de ontwikkeling en betere 
werking van de interne markt voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, door te 
streven naar een consistente toepassing van het EU-regelgevingskader voor elektronische 
communicatie. Dat doet de vraag rijzen omtrent een mogelijk conflict tussen de rol van de 
NRI’s op de nationale markten en die van het BEREC op de interne markt. De benadering van 
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onderop heeft bepaalde voordelen, omdat deze zorgt voor terugkoppeling naar de nationale 
markten; dankzij de nodige flexibiliteit kunnen de NRI’s rekening houden met nationale 
omstandigheden. Daarentegen kunnen nationale overwegingen het moeilijker maken om bij 
de formulering van een gemeenschappelijk standpunt tot overeenstemming te komen  hetgeen 
afdoet aan de zuivere internemarktbenadering. Er zijn onlangs initiatieven op nationaal niveau 
genomen, met name de herzieningsoperaties op de uitgaven,  die afbreuk zouden kunnen doen 
aan de invulling van het onafhankelijkheidsbeginsel.

Verantwoordingsplicht

Waarover zou het BEREC verantwoording moeten afleggen? Van het BEREC wordt 
verwacht dat het zijn overwegingen kenbaar maakt ten aanzien van centrale onderwerpen, 
prioriteiten aanwijst en de EU-instellingen adviseert omtrent de harmonisering van de 
binnenmarkt. Volgens het evaluatieverslag is het verantwoordingsplichtig voor zijn eigen 
doelstellingen, waarbij wordt voorgesteld dat het BEREC aangeeft wat zijn voornemens zijn 
voor het volgende jaar, en vervolgens in het jaarverslag vermeldt in hoeverre  die voornemens 
zijn gerealiseerd.

Vestigingsplaats

Het BEREC-Bureau kan zich door zijn lokatie belemmerd zien om het werk van de Europese 
instellingen op gebied van elektronische communicatie, wat toch het specifieke 
interessegebied van het BEREC uitmaakt, van dag tot dag te volgen. 

Wijzen van benadering

Er vallen tweeërlei benaderingen te overwegen voor het ontwerpverslag over het advies
inzake het evaluatieverslag over het BEREC en het Bureau.

Statische benadering

Als we aannemen dat de huidige structuur van het BEREC welomschreven is en goed werkt, 
en er geen belangrijke veranderingen nodig zijn,  dan hoeven we ons alleen bezig te houden  
met de punten waar naar onze mening verdere verbetering mogelijk is, zonder wijziging aan 
te brengen in de bestaande structuur. Hoofdzakelijk komen die verbeteringen neer op 
wegnemen van inefficiënties, bijvoorbeeld verduidelijking omtrent de inzet van het BEREC-
Bureau, de rolwisseling tussen externe en interne communicatie, en de rol van het BEREC op 
een aantal punten.

Evolutionaire benadering 

Dit is de benadering voor het geval dat we aannemen dat de huidige structuur van het BEREC 
succesvol is, maar wel beter zou kunnen worden omlijnd. In het advies zouden dan enkel 
wijzigingen of veranderingen kunnen worden voorgesteld zonder aan de hoofdopzet te 
komen. Het zou wellicht een oplossing zijn om het Orgaan van Regelgevers meer ruimte te 
geven voor het nemen van strategische beslissingen, zodat er meer sprake is van 
besluitvorming van bovenaf, en de reeds aanwezige vestiging van het BEREC in Brussel te 
versterken. 
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In beide benaderingen blijft het probleem van het Bureau van het BEREC, waaronder de rol 
en de effficiëntie daarvan, en de vestigingsplaats. In het evaluatieverslag wordt erop gewezen 
dat nog steeds niet is uitgemaakt wat de rol van het Bureau moet zijn: ofwel dient het om 
zuiver administratieve ondersteuning te leveren ofwel neemt het een belangrijker rol op zich 
bij het voorbereiden en het uitbrengen van het eigenlijke werk van het BEREC. Het gaat hier 
zowel om een structurele - de rol van het Bureau in de BEREC-verordening – als om een 
praktische vraag, omdat dit in direct verband staat met de aantrekkelijkheid van het Bureau 
met het oog op het aantrekken en vasthouden van hoog gekwalificeerd personeel, wat 
wederom door de vestigingsplaats zou kunnen worden bemoeilijkt. Op het punt van efficiëntie 
heeft het Bureau met dezelfde omslachtige procedures te maken als andere, veel grotere 
agentschappen. Het organigram voorziet in 28 posten voor het Bureau, waarvan er 24 sinds 31 
december 2012 zijn bezet. 

Volgens het evaluatieverslag zijn 11 posten uitsluitend bestemd voor administratieve 
ondersteuning aan het Bureau zelf, en zijn er slechts 7 tot 11 posten beschikbaar voor de 
ondersteuning van het BEREC en de 11 deskundigenwerkgroepen. Opvallend is ook dat het 
Bureau in Riga in 2012 wel werd uitgerust met vergaderruimte, maar dat alle vergaderingen 
van de deskundigenwerkgroepen ofwel in Brussel of bij een van de NRI’s plaatsvonden. In de 
loop van het jaar hebben de zeven tot twaalf ambtenaren die de deskundigenwerkgroepen 
ondersteunen, aan 103 deskundigenwerkgroepvergaderingen deelgenomen, waarvoor 
regelmatig naar Brussel moest worden gereisd.

Van belang is voorts dat de NRI’s ook nog samenwerken binnen de groep van onafhankelijke 
regelgevers (IRG).

De IRG, opgericht volgens Belgisch recht, heeft een secretariaat in Brussel bestaande uit twee 
personeelsleden (onbezwaard door de regelgeving en procedures van de Unie waaraan het 
BEREC-Bureau zich wel moet houden). Het IRG-secretariaat verzorgt ook de liaison van het 
BEREC in Brussel.


