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BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur voor advies steunt de doelstellingen van het voorstel van de Commissie 

volledig. Hij wil met dit advies waarborgen dat Berec bij de uitvoering van zijn taken ten 

volle rekening houdt met de fundamentele rechten en beginselen die in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd, en zich met name richt op een grotere 

mate van connectiviteit met moderne regels voor de bescherming van eindgebruikers. Berec 

moet zorgen voor niet-discriminerende toegang tot alle inhoud en diensten, waaronder 

openbare diensten, de vrijheid van meningsuiting en onderneming helpen bevorderen en de 

lidstaten in staat stellen om zich in de toekomst tegen veel lagere kosten aan het Handvest te 

houden. 

 

Gezien de bevoegdheden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 

zaken stelt de rapporteur voor advies vooral verwijzingen naar transparantie en non-

discriminatie voor, want dit zijn centrale doelen bij de uitvoering van het regelgevingskader 

voor elektronische communicatie, die dienen te gelden voor de samenstelling en het 

functioneren van Berec. Daarom legt de rapporteur de nadruk op maatregelen die processen 

transparanter moeten maken en de verantwoordingsplicht hiervoor moeten versterken, met 

name waar het gaat om de samenstelling van de raad van bestuur en de werkgroepen alsmede 

om de publicatie van de belangenverklaring van de respectieve leden.  

 

Er worden ook nog andere waarborgen ingevoerd om de "structurele" onafhankelijkheid van 

Berec te verzekeren. Wil Berec onafhankelijk blijven, dan houdt dat in dat het geen instructies 

van een regering of andere uitvoerende instantie vraagt of aanvaardt. Overeenkomstig het 

onlangs vastgestelde bestuursmodel voor regelgevende instanties op EU-niveau (zie het 

Europees Comité voor gegevensbescherming) dient de raad van bestuur van Berec alleen te 

bestaan uit vertegenwoordigers van onafhankelijke autoriteiten, terwijl de Commissie het 

recht heeft zonder stemrecht aan de activiteiten en vergaderingen van de raad deel te nemen. 

 

De rapporteur voor advies is van mening dat de onafhankelijkheid en de 

verantwoordingsplicht van Berec verder kunnen worden versterkt door de samenstelling van 

de raad van bestuur en de benoemingsprocedure voor de uitvoerend directeur te wijzigen. 

 

Daarnaast voegt de rapporteur voor advies nieuwe taken voor Berec toe, met name op het 

gebied van de veiligheid van netwerken en diensten en de grondrechten, waarmee hij aansluit 

bij de amendementen op de richtlijn inzake het Europees wetboek voor elektronische 

communicatie die hij in het bijbehorende ontwerpverslag zal opnemen. 

 

Dit alles moet ervoor zorgen dat de op Berec-niveau genomen besluiten voldoen aan de 

strengste normen met betrekking tot onafhankelijkheid, transparantie en 

verantwoordingsplicht en daarmee bijdragen aan een regel- en rechtsconforme uitvoering van 

het regelgevingskader voor de elektronische communicatie. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) In haar strategie voor een digitale 

eengemaakte markt heeft de Commissie 

een herziening van Richtlijn 2002/58/EG 

aangekondigd om een hoog niveau van 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer voor gebruikers van 

elektronische-communicatiediensten en 

een gelijk speelveld voor alle 

marktdeelnemers te garanderen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Berec en het Berec-Bureau hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan een 

consistente tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Toch zijn er nog steeds 

grote verschillen tussen de lidstaten met 

betrekking tot de regelgevende praktijk. 

Bovendien is de governancestructuur van 

Berec en het Berec-Bureau omslachtig en 

leidt deze tot onnodige administratieve 

lasten. Om te zorgen voor 

efficiëntiewinsten en synergieën en verder 

bij te dragen tot de ontwikkeling van de 

interne markt voor elektronische 

communicatie in de hele Unie alsmede om 

de toegang tot en het gebruik van 

(7) Berec en het Berec-Bureau hebben 

een positieve bijdrage geleverd aan een 

consistente tenuitvoerlegging van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie. Toch zijn er nog steeds 

grote verschillen tussen de lidstaten met 

betrekking tot de regelgevende praktijk. 

Bovendien is de governancestructuur van 

Berec en het Berec-Bureau omslachtig en 

leidt deze tot onnodige administratieve 

lasten. Om te zorgen voor 

efficiëntiewinsten en synergieën en verder 

bij te dragen tot de ontwikkeling van de 

interne markt voor elektronische 

communicatie in de hele Unie alsmede om 

de toegang tot en het gebruik van 
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gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten, en de belangen 

van de burgers van de Unie te bevorderen, 

beoogt deze verordening de rol van Berec 

te versterken en zijn bestuursstructuur te 

verbeteren door het in te stellen als een 

gedecentraliseerd agentschap van de Unie. 

Dit stemt ook overeen met de noodzaak om 

rekening te houden met de aanzienlijk 

grotere rol die Berec speelt krachtens 

Verordening (EG) nr. 531/2012, waarbij 

aan Berec taken inzake Uniebrede roaming 

zijn toebedeeld, Verordening (EU) 

2015/2120, waarbij aan Berec taken inzake 

open-internettoegang en roaming zijn 

verleend, en de richtlijn, waarbij aan Berec 

een aanzienlijk aantal nieuwe taken zijn 

verleend zoals besluiten en richtsnoeren 

over diverse onderwerpen, rapportage over 

technische aangelegenheden, registers 

bijhouden en advies verstrekken over 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen op het gebied van 

marktregulering en over toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum. 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de concurrentie, de 

transparantie en de non-discriminatie bij 

het aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten, en de belangen 

van de burgers van de Unie te bevorderen, 

beoogt deze verordening de rol van Berec 

te versterken en zijn bestuursstructuur te 

verbeteren door het in te stellen als een 

gedecentraliseerd agentschap van de Unie. 

Dit stemt ook overeen met de noodzaak om 

rekening te houden met de aanzienlijk 

grotere rol die Berec speelt krachtens 

Verordening (EG) nr. 531/2012, waarbij 

aan Berec taken inzake Uniebrede roaming 

zijn toebedeeld, Verordening (EU) 

2015/2120, waarbij aan Berec taken inzake 

open-internettoegang en roaming zijn 

verleend, en de richtlijn, waarbij aan Berec 

een aanzienlijk aantal nieuwe taken zijn 

verleend zoals besluiten en richtsnoeren 

over diverse onderwerpen, rapportage over 

technische aangelegenheden, registers 

bijhouden en advies verstrekken over 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen op het gebied van 

marktregulering en over toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, om de toegang tot en het 

gebruik van gegevensverbindingen van 

zeer hoge capaciteit, de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

(8) De behoefte aan consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie in alle 

lidstaten speelt een essentiële rol in de 

succesvolle ontwikkeling van de interne 

markt voor elektronische communicatie in 

de hele Unie, om de toegang tot en het 

gebruik van gegevensverbindingen van 

zeer hoge capaciteit, de concurrentie, de 

transparantie en de non-discriminatie bij 

het aanbieden van elektronische-
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bijbehorende faciliteiten en de belangen 

van de burgers van de Unie te bevorderen. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten en de belangen 

van de burgers van de Unie te bevorderen. 

Rekening houdend met markt- en 

technologische ontwikkelingen, die vaak 

een steeds grotere grensoverschrijdende 

dimensie krijgen, en met de tot dusver 

opgedane ervaringen om te komen tot een 

consistente tenuitvoerlegging op het gebied 

van elektronische communicatie, moet 

worden voortgebouwd op het werk van 

Berec en het Berec-Bureau en moeten deze 

verder worden ontwikkeld tot een 

volwaardig agentschap. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Berec dient bij de uitvoering van 

zijn taken ten volle rekening te houden 

met de fundamentele rechten en 

beginselen die in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het 

Handvest) zijn verankerd, en zich met 

name te richten op een grotere mate van 

connectiviteit met moderne regels voor de 

bescherming van eindgebruikers. Berec 

moet zorgen voor niet-discriminerende 

toegang tot alle inhoud en diensten, 

waaronder openbare diensten, de vrijheid 

van meningsuiting en onderneming 

helpen bevorderen en de lidstaten in staat 

stellen om zich in de toekomst tegen veel 

lagere kosten aan het Handvest te 

houden. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Het bestuur en de werking van het 

agentschap moet in overeenstemming zijn 

met de beginselen van de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, de 

Raad en de Europese Commissie van 19 

juli 2012 over gedecentraliseerde 

agentschappen (hierna 

"gemeenschappelijke aanpak")28. Vanwege 

het gevestigde imago van Berec en de 

kosten die een naamsverandering zou 

meebrengen, moet het nieuwe agentschap 

de naam Berec behouden. 

(9) Het bestuur en de werking van het 

agentschap moet in overeenstemming zijn 

met de beginselen van de gezamenlijke 

verklaring van het Europees Parlement, de 

Raad en de Europese Commissie van 19 

juli 2012 over gedecentraliseerde 

agentschappen (hierna 

"gemeenschappelijke aanpak")28, in het 

bijzonder ten aanzien van de 

transparantie en de betrekkingen met 

belanghebbenden. Vanwege het 

gevestigde imago van Berec en de kosten 

die een naamsverandering zou 

meebrengen, moet het nieuwe agentschap 

de naam Berec behouden. 

__________________ __________________ 

28 Gezamenlijke verklaring van het 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

gedecentraliseerde agentschappen van 

19 juli 2012. 

28 Gezamenlijke verklaring van het 

Parlement, de Raad en de Commissie over 

gedecentraliseerde agentschappen van 

19 juli 2012. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

(10) Als technisch orgaan met expertise 

op het gebied van elektronische 

communicatie, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de nationale 

regelgevende instanties en de Commissie, 

bevindt Berec zich in een goede positie om 

te worden belast met taken zoals het 

regelen van bepaalde zaken met een 

grensoverschrijdende dimensie, 

medewerking verlenen aan efficiënte, 

transparante en niet-discriminerende 
internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen (zowel voor 

marktregulering als voor de toewijzing van 

gebruiksrechten voor het radiospectrum), 

richtsnoeren aan NRI's verstrekken om te 
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een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

werken aan gemeenschappelijke criteria en 

een consistente regelgevende aanpak, en 

bepaalde registers op het niveau van de 

Unie bijhouden. Hiermee wordt geen 

afbreuk gedaan aan taken die zijn 

toegewezen aan de NRI's, die het dichtst 

bij de markten voor elektronische 

communicatie en de lokale 

omstandigheden staan. Om zijn taken uit te 

voeren heeft het agentschap passende 

financiële en personele middelen nodig en 

blijft het ook de deskundigheid van de 

NRI's bundelen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Om te garanderen dat het 

zijn taken op inclusieve, representatieve 

en transparante wijze uitvoert, dient Berec 

erop toe te zien dat in zijn 

overlegprocessen alsmede in de 

samenstelling van zijn werkgroepen en in 

de keuze van afzonderlijke deskundigen 

rekening wordt gehouden met de 

verscheidenheid aan belanghebbenden uit 

economie en maatschappelijk middenveld 

die op de markt voor elektronische 

communicatie actief zijn, waaronder 

kmo's en dienstverleners zonder 

winstoogmerk. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Berec moet de kans krijgen om 

indien nodig samen te werken, zonder 

afbreuk te doen aan hun rol, met andere 

organen, agentschappen, diensten en 

(11) Berec moet de kans krijgen om 

indien nodig samen te werken, zonder 

afbreuk te doen aan hun rol, met andere 

organen, agentschappen, diensten en 
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adviesgroepen van de Unie, met name de 

Beleidsgroep Radiospectrum29, het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming30, de Europese 

Groep van regelgevende instanties voor 

audiovisuele mediadiensten31 en het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging32, alsook 

met bestaande comités (zoals het Comité 

voor communicatie en het 

Radiospectrumcomité). Het moet ook de 

mogelijkheid krijgen om samen te werken 

met de bevoegde autoriteiten van derde 

landen, met name de regelgevende 

instanties die bevoegd zijn op het gebied 

van elektronische communicatie en/of 

groepen van deze autoriteiten alsmede met 

internationale organisaties, indien dit nodig 

is voor het vervullen van zijn taken. 

adviesgroepen van de Unie, met name de 

Beleidsgroep Radiospectrum29, het 

Europees Comité voor 

gegevensbescherming30, de Europese 

Toezichthouder voor 

gegevensbescherming, de Europese Groep 

van regelgevende instanties voor 

audiovisuele mediadiensten31, het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

netwerk- en informatiebeveiliging32 en het 

Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten, alsook met bestaande 

comités (zoals het Comité voor 

communicatie en het 

Radiospectrumcomité). Het moet ook de 

mogelijkheid krijgen om samen te werken 

met de bevoegde autoriteiten van derde 

landen, met name de regelgevende 

instanties die bevoegd zijn op het gebied 

van elektronische communicatie en/of 

groepen van deze autoriteiten alsmede met 

internationale organisaties, indien dit nodig 

is voor het vervullen van zijn taken. 

__________________ __________________ 

29 Besluit 2002/622/EG tot oprichting van 

een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 

198 van 27.7.2002, blz. 49). 

29 Besluit 2002/622/EG tot oprichting van 

een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 

198 van 27.7.2002, blz. 49). 

30 Opgericht krachtens Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

30 Opgericht krachtens Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

31 Richtlijn [...]. 31 Richtlijn [...]. 

32 Verordening (EU) nr. 526/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake het Agentschap van de 

Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

460/2004 (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 

41). 

32 Verordening (EU) nr. 526/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 21 mei 

2013 inzake het Agentschap van de 

Europese Unie voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (Enisa) en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

460/2004 (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 

41). 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De rol van de uitvoerend directeur, 

die optreedt als wettelijk 

vertegenwoordiger van Berec, is van 

cruciaal belang voor de goede werking van 

het agentschap en de uitvoering van de 

toegewezen taken. De raad van bestuur 

moet de directeur benoemen op basis van 

een lijst die door de Commissie is 

opgesteld na een open en transparante 

selectieprocedure om een strenge 

beoordeling van de kandidaten en een grote 

mate van onafhankelijkheid te waarborgen. 

Voorst bedroeg de ambtstermijn van de 

administratief directeur van het Berec-

Bureau in het verleden drie jaar. Het is 

noodzakelijk dat de uitvoerend directeur 

over een voldoende lang mandaat beschikt 

om het agentschap stabiliteit en uitzicht op 

een langetermijnstrategie te bieden. 

(16) De rol van de uitvoerend directeur, 

die optreedt als wettelijk 

vertegenwoordiger van Berec, is van 

cruciaal belang voor de goede werking van 

het agentschap en de uitvoering van de 

toegewezen taken. De raad van bestuur 

moet de directeur benoemen op basis van 

een lijst die door de Commissie is 

opgesteld na een open en transparante 

selectieprocedure en een 

samenwerkingsprocedure (overleg) met 

het Europees Parlement en de Raad, om 

een strenge beoordeling van de kandidaten 

en een grote mate van onafhankelijkheid 

en verantwoordingsplicht te waarborgen. 

Voorst bedroeg de ambtstermijn van de 

administratief directeur van het Berec-

Bureau in het verleden drie jaar. Het is 

noodzakelijk dat de uitvoerend directeur 

over een voldoende lang mandaat beschikt 

om het agentschap stabiliteit en uitzicht op 

een langetermijnstrategie te bieden. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De ervaring heeft uitgewezen dat de 

meeste taken van Berec beter worden 

verricht in werkgroepen; de raad van 

bestuur moet dan ook werkgroepen 

oprichten en de leden daarvan benoemen. 

Om een evenwichtige aanpak te garanderen 

moeten de werkgroepen worden 

gecoördineerd en geleid door 

personeelsleden van Berec. Er dienen 

lijsten van bevoegde deskundigen te 

worden opgesteld met het oog op een 

(17) De ervaring heeft uitgewezen dat de 

meeste taken van Berec beter worden 

verricht in werkgroepen; de raad van 

bestuur moet dan ook werkgroepen 

oprichten en de leden daarvan benoemen. 

Om een evenwichtige aanpak te garanderen 

moeten de werkgroepen worden 

gecoördineerd en geleid door 

personeelsleden van Berec. Er dienen 

lijsten van bevoegde deskundigen te 

worden opgesteld met het oog op een 



 

AD\1127729NL.docx 11/22 PE601.038v02-00 

 NL 

snelle oprichting van een aantal 

werkgroepen, met name die welke belast 

zijn met internemarktprocedures voor 

ontwerpen van nationale 

marktreguleringsmaatregelen en de 

toewijzing van gebruiksrechten voor het 

radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. 

snelle oprichting van een aantal 

werkgroepen, met name die welke belast 

zijn met internemarktprocedures voor 

ontwerpen van nationale 

marktreguleringsmaatregelen en de 

toewijzing van gebruiksrechten voor het 

radiospectrum, omdat voor deze 

procedures termijnen gelden. De lijsten 

van bevoegde deskundigen die lid zijn van 

werkgroepen dienen samen met hun 

belangenverklaring openbaar te worden 

gemaakt. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden moet Berec 

juridisch, bestuurlijk en financieel 

autonoom zijn. Te dien einde is het 

noodzakelijk en gepast dat Berec een 

orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid is dat de hem 

toegekende bevoegdheden uitoefent. 

(21) Met betrekking tot operationele en 

technische aangelegenheden moet Berec 

juridisch, bestuurlijk en financieel 

autonoom zijn. Te dien einde is het 

noodzakelijk en gepast dat Berec een 

orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid is dat de hem 

toegekende bevoegdheden uitoefent. Berec 

dient juridisch gescheiden en functioneel 

onafhankelijk te zijn van het bedrijfsleven 

en de overheid en mag geen instructies 

van een regering of orgaan vragen of 

aanvaarden; het dient op transparante 

wijze te functioneren en daarvoor volgens 

de wettelijke bepalingen verantwoording 

af te leggen, en het dient over voldoende 

bevoegdheden te beschikken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening, namelijk de noodzaak te 

(26) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening, namelijk de noodzaak te 
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zorgen voor een consistente toepassing van 

het regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen het omschreven 

toepassingsgebied, met name met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

aspecten en door middel van efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen, niet voldoende door 

de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 

en derhalve wegens de omvang en de 

gevolgen van de actie beter op Unieniveau 

kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan nodig is 

om deze doelstellingen te verwezenlijken, 

zorgen voor een consistente, transparante 

en niet-discriminerende toepassing van het 

regelgevingskader voor elektronische 

communicatie binnen het omschreven 

toepassingsgebied, met name met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

aspecten en door middel van efficiënte 

internemarktprocedures voor nationale 

ontwerpmaatregelen, niet voldoende door 

de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 

en derhalve wegens de omvang en de 

gevolgen van de actie beter op Unieniveau 

kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. 

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 

neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 

deze verordening niet verder dan nodig is 

om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Amendement   13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De taken van Berec worden 

gepubliceerd op zijn website, die wordt 

geactualiseerd wanneer er nieuwe taken 

aan Berec worden toegewezen. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Berec streeft dezelfde 

doelstellingen na als die van de nationale 

regelgevende instanties (hierna: "NRI's"), 

als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn. 

Berec zorgt met name voor een consistente 

toepassing van het regelgevingskader voor 

3. Berec streeft dezelfde 

doelstellingen na als die van de nationale 

regelgevende instanties (hierna: "NRI's"), 

als bedoeld in artikel 3 van de richtlijn. 

Berec zorgt met name voor een consistente, 

transparante en niet-discriminerende 
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elektronische communicatie binnen het in 

lid 2 omschreven toepassingsgebied en 

draagt aldus bij aan de ontwikkeling van de 

interne markt. Voorts bevordert het de 

toegang tot en het gebruik van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten, en de belangen 

van de burgers van de Unie. 

toepassing van het regelgevingskader voor 

elektronische communicatie binnen het in 

lid 2 omschreven toepassingsgebied en 

draagt aldus bij aan de ontwikkeling van de 

interne markt. Voorts bevordert het de 

toegang tot en het gebruik van 

gegevensverbindingen van zeer hoge 

capaciteit, de concurrentie bij het 

aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken, -diensten en 

bijbehorende faciliteiten, en de belangen 

en rechten van de burgers van de Unie. 

Motivering 

Om een goed functionerend, efficiënt regelgevingskader voor elektronische communicatie te 

garanderen dat strookt met het EU-recht, moeten ook transparantie en non-discriminatie 

centrale doelstellingen voor Berec zijn in zijn streven naar een consistente toepassing van dit 

kader. Verder moet in dit verband ook het bevorderen van de rechten van de burgers, en niet 

alleen van hun belangen, tot de doelstellingen van Berec behoren. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e – streepje 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - over minimumcriteria voor en een 

gemeenschappelijke benadering van de 

veiligheid van netwerken en 

informatiediensten in overeenstemming 

met artikel 40 van Richtlijn (EU) 2017/... 

[wetboek voor elektronische 

communicatie]; 

Motivering 

Het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 

communicatie bevat specifieke bepalingen over de veiligheid van netwerken en informatie 

(artikel 40), die relevant zijn voor de taken die aan Berec worden toegewezen. De rapporteur 

wil deze bijkomende taak nader invullen wanneer hij zijn voorstellen voor het desbetreffende 

wetgevingsvoorstel presenteert. 
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Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter e – streepje 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - over een gemeenschappelijke 

benadering die moet garanderen dat 

nationale maatregelen betreffende de 

toegang tot of het gebruik van diensten en 

toepassingen door de eindgebruikers via 

elektronische communicatienetwerken de 

fundamentele rechten en vrijheden, zoals 

gewaarborgd door het Handvest en de 

algemene beginselen van het Unierecht, 

in overeenstemming met artikel 93 van 

Richtlijn (EU) 2017/... [wetboek voor 

elektronische communicatie] eerbiedigen; 

Motivering 

Het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische 

communicatie bevat specifieke bepalingen over het eerbiedigen van fundamentele rechten 

(artikel 93), die relevant zijn voor de taken die aan Berec worden toegewezen. De rapporteur 

wil deze bijkomende taak nader invullen wanneer hij zijn voorstellen voor het desbetreffende 

wetgevingsvoorstel presenteert. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) aanbevelingen en beste praktijken 

voor de NRI's om een consistente 

uitvoering te bevorderen van alle 

technische aangelegenheden die binnen 

zijn mandaat vallen; 

(c) aanbevelingen en beste praktijken 

voor de NRI's om een consistente, 

transparante en niet-discriminerende 
uitvoering te bevorderen van alle 

technische aangelegenheden die binnen 

zijn mandaat vallen; 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lijst van leden van de raad van 

bestuur, waarop ook vermeld is of een lid 

voorzitter of vicevoorzitter van de raad is, 

wordt samen met hun belangenverklaring 

openbaar gemaakt op de website van 

Berec. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag van Berec goedkeuren 

en het verslag alsmede de beoordeling 

ervan jaarlijks vóór 1 juli toezenden aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag wordt openbaar 

gemaakt; 

(c) het geconsolideerde jaarlijkse 

activiteitenverslag van Berec goedkeuren 

en het verslag alsmede de beoordeling 

ervan jaarlijks vóór 1 juli toezenden aan 

het Europees Parlement, de Raad, de 

Commissie en de Rekenkamer. Het 

jaarlijkse activiteitenverslag van Berec 

wordt tijdens een openbare vergadering 

door de uitvoerend directeur aan het 

Europees Parlement en de Raad 

aangeboden. Het geconsolideerde 

jaarlijkse activiteitenverslag wordt 

openbaar gemaakt; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Documenten die verband houden 

met de vergaderingen van de raad van 

bestuur worden op de website van Berec 

gepubliceerd; daarbij gaat het om de lijst 

van deelnemers en waarnemers, de 

agenda's, de notulen en de genomen 

besluiten, met inachtneming van artikel 
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28. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitvoering van zijn 

taken. De Raad kan de uitvoerend directeur 

verzoeken verslag uit te brengen over de 

uitvoering van zijn taken. 

3.  De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag uit aan het Europees 

Parlement over de uitoefening en 

uitvoering van zijn taken. De Raad kan de 

uitvoerend directeur verzoeken verslag uit 

te brengen over de uitoefening van zijn 

taken. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) de presentatie van het jaarlijkse 

activiteitenverslag van Berec aan het 

Europees Parlement en de Raad tijdens 

een openbare vergadering; 

 

Amendement   23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 5 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, twee maal per jaar 

aan de Commissie en op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 

(f) het opstellen van een actieplan voor 

de follow-up van de conclusies van interne 

of externe auditverslagen en 

beoordelingen, alsook van onderzoeken 

van OLAF, en de verslaglegging over de 

geboekte vooruitgang, eenmaal per jaar 

aan de Commissie en op regelmatige 

tijdstippen aan de raad van bestuur; 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lijst van leden van de 

werkgroepen wordt samen met hun 

belangenverklaring openbaar gemaakt. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De besluiten van de kamer van 

beroep worden openbaar gemaakt. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De uitvoerend directeur wordt na een open 

en transparante selectieprocedure door de 

raad van bestuur benoemd uit een lijst van 

door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. 

De uitvoerend directeur wordt door de raad 

van bestuur uit een lijst van door de 

Commissie voorgestelde kandidaten 

benoemd volgens een 

samenwerkingsprocedure (overleg) die als 

volgt verloopt: 

 (a) voordat er een benoeming 

plaatsvindt, wordt de sollicitanten op een 

lijst die de Commissie na een oproep tot 

het indienen van kandidaturen en een 

transparante selectieprocedure heeft 

opgesteld, verzocht voor de Raad en de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement te verschijnen en vragen te 

beantwoorden; 
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 (b) het Europees Parlement en de 

Raad brengen vervolgens een advies uit 

en geven de volgorde van hun voorkeur 

aan; 

 (c) de raad van bestuur benoemt, 

rekening houdend met deze adviezen, de 

directeur en motiveert zijn keuze indien 

hij van deze adviezen afwijkt. 

Motivering 

De benoeming van de uitvoerend directeur van Berec dient te verlopen volgens de procedure 

die al voor andere EU-agentschappen bestaat, om zo meer transparantie en 

verantwoordingsplicht te garanderen. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De raad van bestuur stelt het 

Europees Parlement in kennis van zijn 

voornemen om de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur te verlengen. Binnen 

één maand voorafgaand aan de verlenging 

van zijn ambtstermijn kan de uitvoerend 

directeur worden gevraagd een verklaring 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement af te leggen en vragen 

van de commissieleden te beantwoorden. 

5. De raad van bestuur stelt het 

Europees Parlement in kennis van zijn 

voornemen om de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur te verlengen. Binnen 

één maand voorafgaand aan de verlenging 

van zijn ambtstermijn wordt de uitvoerend 

directeur gevraagd een verklaring voor de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement af te leggen en vragen te 

beantwoorden. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Berec stelt eigen veiligheidsvoorschriften 

vast die gelijkwaardig zijn aan de 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

voor de bescherming van gerubriceerde 

EU-informatie (EUCI) en gevoelige niet-

gerubriceerde informatie, waaronder 

Onverminderd artikel 27, lid 1, stelt Berec 

eigen veiligheidsvoorschriften vast die 

gelijkwaardig zijn aan de 

veiligheidsvoorschriften van de Commissie 

voor de bescherming van gerubriceerde 

EU-informatie (EUCI) en gevoelige niet-
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voorschriften betreffende de uitwisseling, 

verwerking en opslag van dergelijke 

informatie, zoals omschreven in Besluiten 

(EU, Euratom) 2015/44342 en 2015/44443. 

Berec kan tevens een besluit nemen tot 

toepassing mutatis mutandis van de regels 

van de Commissie. 

gerubriceerde informatie, waaronder 

voorschriften betreffende de uitwisseling, 

verwerking en opslag van dergelijke 

informatie, zoals omschreven in Besluiten 

(EU, Euratom) 2015/44342 en 2015/44443. 

Berec kan tevens een besluit nemen tot 

toepassing mutatis mutandis van de regels 

van de Commissie. 

__________________ __________________ 

42 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

42 Besluit (EU, Euratom) 2015/443 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

veiligheid binnen de Commissie (PB L 72 

van 17.3.2015, blz. 41). 

43 Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 

43 Besluit (EU, Euratom) 2015/444 van de 

Commissie van 13 maart 2015 betreffende 

de veiligheidsvoorschriften voor de 

bescherming van gerubriceerde EU-

informatie (PB L 72 van 17.3.2015, blz. 

53). 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wanneer bij een dergelijke 

uitwisseling van gegevens 

persoonsgegevens worden doorgegeven 

aan een derde land, leven de lidstaten 

Verordening (EU) 2016/679 na. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 31 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verklaringen zijn accuraat en volledig, 

worden schriftelijk afgelegd en telkens 

wanneer nodig geactualiseerd. De 

belangenverklaringen van de leden van de 

raad van bestuur en de uitvoerend directeur 

De verklaringen zijn accuraat en volledig, 

worden schriftelijk afgelegd en telkens 

wanneer nodig geactualiseerd. De 

belangenverklaringen van de leden van de 

raad van bestuur, de uitvoerend directeur 
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worden openbaar gemaakt. en de leden van de werkgroepen worden 

openbaar gemaakt. 
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