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BEKNOPTE MOTIVERING 

I. Inleiding 

Als reactie op ingrijpende structurele veranderingen, gekenmerkt door een geleidelijke 

overgang van koper naar glasvezel, een complexere concurrentie met de convergentie van vaste 

en mobiele netwerken, de opkomst van retailpakketten, de intrede van nieuwe onlinespelers in 

de waardeketens, en als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, de evoluerende 

verwachtingen en eisen van de eindgebruikers, waaronder een explosieve vraag naar draadloze 

gegevens, heeft de Commissie in september 2016 voorgesteld om de telecommunicatieregels 

van de EU grondig te herzien.  

Het voorgestelde Europees wetboek voor elektronische communicatie bevat nieuwe 

initiatieven om te voldoen aan de stijgende Europese vraag naar connectiviteit en om de 

investering in netwerken met een hoge capaciteit aan te moedigen, zonder daarbij de 

doelstelling van het regelgevingskader uit het oog te verliezen, namelijk ervoor zorgen dat de 

markten sterker concurreren en consumenten en bedrijven lagere prijzen en een betere 

kwaliteit van de dienstverlening bieden. Het wetboek stelt ook een herziening van de 

sectorspecifieke regels voor consumentenbescherming voor, onder meer betreffende 

noodcommunicatie, en van het stelsel van universele dienstverlening. Deze bepalingen van 

het wetboek worden besproken onder leiding van de Commissie interne markt en 

consumentenbescherming, die uit hoofde van artikel 54 van het Reglement als 

medeverantwoordelijke commissie optreedt. 

II. Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is het in grote lijnen eens met de doelstellingen van het voorstel van de 

Commissie, de nadruk op grotere connectiviteit en de noodzaak om investeringen te stimuleren. 

De rapporteur schaart zich met name achter het standpunt van de Commissie dat er, naast het 

horizontale EU-acquis in verband met consumenten, nog steeds behoefte is aan sectorspecifieke 

voorschriften op het gebied van consumentenbescherming. Het Commissievoorstel wordt 

gezien als een welkome stap in de goede richting. 

Daarnaast heeft de rapporteur echter een aantal elementen aangewezen die verdere bespreking 

vergen. Ten eerste vraagt de rapporteur zich af of de bepalingen van het telecommunicatiekader 

moeten worden doorgetrokken naar nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten. Ten tweede stelt de rapporteur een aantal verbeteringen voor in verband 

met de universeledienstverplichtingen. Tot slot stelt de rapporteur aanvullende bepalingen ter 

bescherming van de rechten van eindgebruikers op de markt voor. 

1. Toepassingsgebied - regeling van "nieuwe onlinespelers" 

De rapporteur is het weliswaar eens met het algemene voornemen van de Commissie om een 

toekomstbestendig kader vast te stellen, maar ze is niet van mening dat het voorstel deze 

doelstelling kan verwezenlijken. Het onderscheid tussen nummergebaseerde en niet-

nummergebaseerde persoonlijke communicatiediensten en de grens tussen hetgeen zou vallen 

onder communicatiediensten en hetgeen als digitale inhoud wordt beschouwd, kunnen leiden 

tot rechtsonzekerheid en verwarring bij de eindgebruikers. Voorts ziet de rapporteur geen 

gegronde redenen om niet-nummergebaseerde diensten in het telecommunicatiekader te regelen 

en wijst zij uitdrukkelijk op de aanmerkelijke verschillen vanuit het standpunt van de 

consument op het gebied van connectiviteit, apparatuur, functionaliteit, interoperabiliteit, prijs 

en betalingen. Daarom acht zij het passender om ervoor te zorgen dat nummeronafhankelijke 
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persoonlijke communicatiediensten worden behandeld binnen het toepassingsgebied van de 

richtlijn inzake digitale inhoud, waarover momenteel wordt onderhandeld, en ander EU-recht, 

zoals de richtlijn consumentenrechten.  

Daartoe stelt de rapporteur een aantal amendementen voor die het toepassingsgebied van de 

eindgebruikersbepalingen beperken en die onder meer de relatie tussen het sectorspecifieke 

telecommunicatiekader en het horizontale consumentenacquis vaststellen. 

2. Universeledienstverplichtingen 

Wat de universeledienstverplichtingen betreft, ondersteunt de rapporteur de algemene 

benadering van de Commissie, met inbegrip van de nadruk op de betaalbaarheid van 

internettoegangsdiensten voor iedereen, en het voorstel dat de lidstaten de kosten van eventuele 

universeledienstverplichtingen dragen. Ze stelt een aantal verbeteringen van het huidige 

voorstel voor, waaronder met name: 

 een beperking van het toepassingsgebied tot consumenten (in plaats van 

eindgebruikers); 

 een verplichting voor de nationale regelgevende instanties om de 

minimumfunctionaliteit van de internettoegangsdienst verder te definiëren op basis 

van Berec-richtsnoeren teneinde een consistente EU-brede aanpak te garanderen en de 

lidstaten daarbij toch de nodige flexibiliteit te verschaffen; 

 het vastleggen van een vaste termijn van negen jaar voor de geleidelijke afschaffing 

van "oude" universeledienstverplichtingen, namelijk openbare betaaltelefoons, 

telefoongidsen en telefooninlichtingendiensten; 

 versterking van de verplichtingen inzake de beschikbaarheid van sociale tarieven als 

de retailprijzen onbetaalbaar blijken te zijn. 

3. Rechten van de eindgebruiker 

De rapporteur gaat akkoord met het standpunt van de Commissie dat er nog steeds behoefte is 

aan sectorspecifieke voorschriften en zij steunt het voorstel van de Commissie voor maximale 

harmonisatie, met een beperkt aantal uitzonderingen, zoals die in verband met de maximale 

looptijd van contracten. De rapporteur stelt twee bijkomende bepalingen voor, namelijk: 

 een recht op vergoeding voor eindgebruikers bij vertragingen of materiële/immateriële 

schade in verband met een overstap naar een andere aanbieder; 

 een bepaling om de discriminerende praktijken en misbruiken in verband met 

oproepen en berichtendiensten binnen de EU aan te pakken. 

Daarnaast stelt de rapporteur een aantal vereenvoudigingen/verduidelijkingen voor en enkele 

versterkte bepalingen op basis van het COM-voorstel, onder meer: 

 handsetgebaseerde locatiegegevens voor 112; 

 betere voorzieningen voor personen met een handicap. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13 van het Europees 

Parlement en de Raad21. Audiovisueel 

beleid en inhoudregulering beogen 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

vrijheid van meningsuiting, pluralisme van 

de media, onpartijdigheid, culturele en 

taalkundige verscheidenheid, sociale 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

elektronische-communicatienetwerken en -

diensten zoveel mogelijk binnen eenzelfde 

in één richtlijn vastgesteld Europees 

wetboek voor elektronische communicatie 

moeten vallen, met uitzondering van 

aspecten waarvoor middels verordeningen 

rechtstreeks toepasselijke regels worden 

vastgesteld. Het is noodzakelijk dat de 

regelgeving inzake elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

wordt gescheiden van de regelgeving 

inzake inhoud. Dit wetboek bestrijkt 

derhalve niet de inhoud van de diensten die 

via elektronische-communicatienetwerken 

met behulp van elektronische-

communicatiediensten worden geleverd, 

zoals de inhoud van omroepprogramma's, 

financiële diensten en bepaalde diensten 

van de informatiemaatschappij, en heeft 

derhalve geen gevolgen voor maatregelen 

die door de Unie of lidstaten, 

overeenkomstig de Uniewetgeving, worden 

genomen om de culturele en taalkundige 

verscheidenheid te bevorderen en het 

pluralisme in de media te garanderen. De 

inhoud van televisieprogramma's valt 

onder Richtlijn 2010/13 van het Europees 

Parlement en de Raad21. Audiovisueel 

beleid en inhoudregulering beogen 

doelstellingen van algemeen belang, zoals 

vrijheid van meningsuiting, pluralisme van 

de media, onpartijdigheid, culturele en 

taalkundige verscheidenheid, sociale 
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insluiting, consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. De scheiding tussen de 

regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er niet aan in de weg dat 

rekening wordt gehouden met de relaties 

die tussen beide bestaan, teneinde 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid en 

consumentenbescherming te garanderen. 

insluiting, consumentenbescherming en de 

bescherming van minderjarigen te 

realiseren. Elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

vallen onder het toepassingsgebied van dit 

wetboek, tenzij ze er uitdrukkelijk van 

worden uitgesloten. De scheiding tussen 

de regelgeving inzake elektronische 

communicatie en de regelgeving inzake 

inhoud staat er bovendien niet aan in de 

weg dat rekening wordt gehouden met de 

relaties die tussen beide bestaan, teneinde 

pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid en 

consumentenbescherming te garanderen. 

__________________ __________________ 

21 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

21 Richtlijn 2010/13/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 10 maart 2010 

betreffende de coördinatie van bepaalde 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen in de lidstaten inzake het 

aanbieden van audiovisuele mediadiensten 

(richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB 

L 95 van 15.4.2010, blz. 1). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan de toepassing van Richtlijn 

2014/53/EU op radioapparatuur, maar wel 

op consumentenapparatuur die voor 

digitale televisie wordt gebruikt. 

(8) Deze richtlijn doet geen afbreuk 

aan de toepassing van Richtlijn 

2014/53/EU op radioapparatuur, maar wel 

op consumentenapparatuur die voor radio 

en digitale televisie wordt gebruikt. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Bepaalde elektronische- (10) Bepaalde elektronische-
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communicatiediensten die onder deze 

richtlijn vallen, kunnen ook beantwoorden 

aan de definitie “dienst van de 

informatiemaatschappij in artikel 1 van 

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 september 

2015 betreffende een informatieprocedure 

op het gebied van technische voorschriften 

en regels betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij. De bepalingen 

inzake diensten van de 

informatiemaatschappij zijn op die 

elektronische-communicatiediensten van 

toepassing voor zover noch in deze 

richtlijn, noch in de EU-regelgeving meer 

specifieke regels inzake elektronische-

communicatiediensten zijn vastgesteld. 

Elektronische-communicatiediensten, zoals 

spraaktelefonie, berichtendiensten en de 

diensten voor het overbrengen van 

elektronische post vallen onder deze 

richtlijn. Dezelfde onderneming, 

bijvoorbeeld een verstrekker van 

internetdiensten, kan een elektronische-

communicatiedienst aanbieden, zoals 

internettoegang, en diensten die niet onder 

deze richtlijn vallen, zoals de levering van 

niet-communicatiegerelateerde internet-

inhoud. 

communicatiediensten die onder deze 

richtlijn vallen, kunnen ook beantwoorden 

aan de definitie “dienst van de 

informatiemaatschappij in artikel 1 van 

Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 september 

2015 betreffende een informatieprocedure 

op het gebied van technische voorschriften 

en regels betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij. De bepalingen 

inzake diensten van de 

informatiemaatschappij zijn op die 

elektronische-communicatiediensten van 

toepassing voor zover noch in deze 

richtlijn, noch in de EU-regelgeving meer 

specifieke regels inzake elektronische-

communicatiediensten zijn vastgesteld. 

Elektronische-communicatiediensten, zoals 

spraaktelefonie, berichtendiensten en de 

diensten voor het overbrengen van 

elektronische post vallen onder deze 

richtlijn. Dezelfde onderneming, 

bijvoorbeeld een verstrekker van 

internetdiensten, kan een elektronische-

communicatiedienst aanbieden, zoals 

internettoegang, en diensten die niet onder 

deze richtlijn vallen, zoals de levering van 

niet-communicatiegerelateerde internet-

inhoud en andere verticaal geïntegreerde 

diensten zoals machine-naar-

machinediensten. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bepaalde definities moeten worden 

aangepast om ze in overeenstemming te 

brengen met het beginsel van 

technologische neutraliteit en gelijke tred 

te houden met de technologische 

ontwikkeling. Ten gevolge van 

technologische en marktontwikkelingen 

maken de netwerken meer gebruik van 

„Internet Protocol”-technologie (IP) en 

(14) Bepaalde definities moeten worden 

aangepast om ze in overeenstemming te 

brengen met het beginsel van 

technologische neutraliteit en gelijke tred 

te houden met de technologische 

ontwikkeling en er aldus voor te zorgen 

dat deze richtlijn op niet-discriminerende 

wijze wordt toegepast op de verschillende 

dienstenaanbieders. Ten gevolge van 
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kunnen eindgebruikers kiezen tussen een 

reeks concurrerende leveranciers van 

spraakdiensten. Daarom moet de term 

“openbare telefoondiensten”, die 

uitsluitend in Richtlijn 2002/22/EG wordt 

gebruikt en doorgaans wordt 

geïnterpreteerd als een verwijzing naar 

traditionele analoge spraaktelefonie, 

worden vervangen door de meer 

hedendaagse en technologieneutrale term 

“spraakcommunicatie”. De voorwaarden 

voor de levering van een dienst moeten 

worden gescheiden van de feitelijke 

definitie van een 

spraakcommunicatiedienst, d.w.z. een voor 

het publiek beschikbaar gestelde 

elektronische-communicatiedienst voor het 

initiëren en ontvangen, direct dan wel 

indirect, van nationale of nationale en 

internationale oproepen met behulp van 

een nummer of een aantal nummers in een 

nationaal of internationaal nummerplan, 

ongeacht of deze dienst circuitgeschakeld 

of pakketgeschakeld is. Een dergelijke 

dienst is per definitie bidirectioneel, zodat 

beide partijen kunnen communiceren. Een 

dienst die niet aan al deze voorwaarden 

voldoet, bijvoorbeeld een „doorklik”-

toepassing op een website van een 

klantenservice, behoort niet tot dit soort 

diensten . spraakcommunicatiediensten 

omvatten tevens specifieke 

communicatiemiddelen voor 

eindgebruikers met een handicap, die 

gebruikmaken van diensten die spraak 

omzetten in tekst („text relay”) of van 

diensten voor totale conversatie. 

technologische en marktontwikkelingen 

maken de netwerken meer gebruik van 

„Internet Protocol”-technologie (IP) en 

kunnen eindgebruikers kiezen tussen een 

reeks concurrerende leveranciers van 

spraakdiensten. Daarom moet de term 

“openbare telefoondiensten”, die 

uitsluitend in Richtlijn 2002/22/EG wordt 

gebruikt en doorgaans wordt 

geïnterpreteerd als een verwijzing naar 

traditionele analoge spraaktelefonie, 

worden vervangen door de meer 

hedendaagse en technologieneutrale term 

“spraakcommunicatie”. De voorwaarden 

voor de levering van een dienst moeten 

worden gescheiden van de feitelijke 

definitie van een 

spraakcommunicatiedienst, d.w.z. een voor 

het publiek beschikbaar gestelde 

elektronische-communicatiedienst voor het 

initiëren en ontvangen, direct dan wel 

indirect, van nationale of nationale en 

internationale oproepen met behulp van 

een nummer of een aantal nummers in een 

nationaal of internationaal nummerplan, 

ongeacht of deze dienst circuitgeschakeld 

of pakketgeschakeld is. Een dergelijke 

dienst is per definitie bidirectioneel, zodat 

beide partijen kunnen communiceren. Een 

dienst die niet aan al deze voorwaarden 

voldoet, bijvoorbeeld een "doorklik"-

toepassing op een website van een 

klantenservice, behoort niet tot dit soort 

diensten . Spraakcommunicatiediensten 

omvatten tevens specifieke 

communicatiemiddelen voor 

eindgebruikers met een handicap, die 

gebruikmaken van diensten die spraak 

omzetten in tekst ("text relay"), van 

beeldbemiddelingsdiensten ("video 

relay") of van diensten voor totale 

conversatie, zoals spraak, beeld en 

realtimetekst, afzonderlijk of in 

combinatie, binnen hetzelfde gesprek. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluiten gebaseerd zijn op technische 

parameters maar vanuit functioneel 

oogpunt worden benaderd. De draagwijdte 

van de nodige regulering moet afgestemd 

worden op de doelstellingen van algemeen 

belang. Hoewel het “overbrengen van 

signalen” een belangrijke parameter blijft 

om te bepalen welke diensten onder deze 

richtlijn vallen, moet de definitie ook van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht. Vanuit het standpunt van 

de eindgebruiker heeft het geen belang of 

de aanbieder zelf signalen overbrengt, dan 

wel of de communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. De 

gewijzigde definitie van elektronische-

communicatiediensten moet derhalve drie 

types diensten omvatten, die elkaar 

gedeeltelijk kunnen overlappen, namelijk 

internettoegangsdiensten overeenkomstig 

de definitie in artikel 2, lid 2, van 

Verordening (EU) nr. 2015/2120, 

persoonlijke communicatiediensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn en diensten 

die hoofdzakelijk of volledig uit het 

overbrengen van signalen bestaan. De 

definitie van elektronische-

communicatiediensten moet een einde 

maken aan de dubbelzinnige situaties bij de 

toepassing van de vorige definitie en 

(15) De voor communicatie gebruikte 

diensten en de technische middelen 

waarmee ze worden geleverd, zijn sterk 

veranderd. Eindgebruikers maken in plaats 

van traditionele spraaktelefonie, 

tekstberichten (SMS) en e-mail steeds meer 

gebruik van functioneel gelijkwaardige 

onlinediensten zoals voice over IP, 

berichtendiensten en webmail, hoewel ze 

deze nog altijd niet beschouwen als 

vervangingsmiddelen van traditionele 

spraakdiensten, doordat ze verschillende 

niveaus van kwaliteit, veiligheid en 

interoperabiliteit blijven zien. Om ervoor 

te zorgen dat eindgebruikers bij het gebruik 

van functioneel gelijkwaardige diensten 

dezelfde reële bescherming genieten, moet 

een toekomstgerichte definitie van 

elektronische-communicatiediensten niet 

uitsluitend gebaseerd zijn op technische 

parameters maar zoveel mogelijk vanuit 

functioneel oogpunt worden benaderd. De 

bestaande verschillen tussen de diensten 

moeten echter worden erkend, aangezien 

onlinediensten zoals voice over IP in de 

meeste gevallen worden verstrekt zonder 

noemenswaardige controle over het 

netwerk dat de communicatie mogelijk 

maakt, maar de eindgebruiker wel de 

mogelijkheid bieden om gemakkelijker 

van de ene dienst over te schakelen op de 

andere dan bij traditionele 

communicatiediensten het geval is. De 

draagwijdte van de nodige regulering moet 

afgestemd worden op de doelstellingen van 

algemeen belang. Hoewel het 

"overbrengen van signalen" een 

belangrijke parameter blijft om te bepalen 

welke diensten onder deze richtlijn vallen, 

moet de definitie ook evenredig van 

toepassing zijn op andere diensten 

waarmee communicatie tot stand kan 

worden gebracht om de beste resultaten op 

te leveren voor de eindgebruikers. Vanuit 

het standpunt van de eindgebruiker heeft 
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ervoor zorgen dat de specifieke rechten en 

verplichtingen in het kader van de 

verschillende soorten diensten doelgericht 

en per bepaling kunnen worden toegepast. 

De verwerking van persoonsgegevens door 

elektronische-communicatiediensten, al 

dan niet tegen vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)23. 

het geen belang of de aanbieder zelf 

signalen overbrengt, dan wel of de 

communicatie via een 

internettoegangsdienst tot stand komt. 

Daarom mogen deze diensten niet worden 

gedefinieerd op grond van de gebruikte 

technologie, maar in plaats daarvan op 

basis van de legitieme verwachtingen van 

de eindgebruikers, afhankelijk van 

bijvoorbeeld de betaalde prijs of het 

gemak waarmee het contract kan worden 

beëindigd. De gewijzigde definitie van 

elektronische-communicatiediensten moet 

derhalve drie types diensten omvatten, die 

elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen, 

namelijk internettoegangsdiensten 

overeenkomstig de definitie in artikel 2, lid 

2, van Verordening (EU) nr. 2015/2120, 

persoonlijke communicatiediensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn en diensten 

die hoofdzakelijk of volledig uit het 

overbrengen van signalen bestaan. Deze 

laatste categorie omvat geen diensten 

waarbij connectiviteit wordt verstrekt als 

inputproduct voor geconnecteerde 

apparatuur of "slimme goederen" of waar 

de aanbieding van connectiviteit met 

dergelijke producten afhankelijk is van 

een contract met de eindgebruiker, 

aangezien deze volgens de richtlijn inzake 

contracten voor de levering van digitale 

inhoud worden beschouwd als ingebedde 

digitale inhoud of diensten. Aangezien de 

vermelde types elkaar deels kunnen 

overlappen, is het waarschijnlijk dat 

diensten die uitsluitend voldoen aan de 

criteria van de categorie voor het 

overbrengen van signalen beperkt blijven 

tot transmissiediensten die worden 

gebruikt voor het verstrekken van 

machine-naar-machinediensten en 

omroepdoeleinden. Net zoals bij 

omroepdoeleinden moet, wanneer de 

verzonden inhoud niet onder de definitie 

van een elektronische-

communicatiedienst valt, een onderscheid 

worden gemaakt tussen een machine-

naar-machinedienst en de onderliggende 

transmissie. Alleen de transmissie moet 
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worden beschouwd als het overbrengen 

van signalen; het toepassingsgedeelte van 

een machine-naar-machinedienst 

(bijvoorbeeld registratie en analyse van 

het verbruik bij slimme meters) mag niet 

als het overbrengen van signalen worden 

beschouwd. De definitie van elektronische-

communicatiediensten moet een einde 

maken aan de dubbelzinnige situaties bij de 

toepassing van de vorige definitie en 

ervoor zorgen dat de specifieke rechten en 

verplichtingen in het kader van de 

verschillende soorten diensten doelgericht 

en per bepaling kunnen worden toegepast. 

De verwerking van persoonsgegevens door 

elektronische-communicatiediensten, al 

dan niet tegen vergoeding, moet gebeuren 

overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die op 

25 mei 2018 wordt vervangen door 

Verordening (EU) 2016/679 (algemene 

verordening gegevensbescherming)23. 

__________________ __________________ 

23 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 (algemene verordening 

gegevensbescherming); PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1. 

23 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 (algemene verordening 

gegevensbescherming); PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om onder de definitie van 

elektronische-communicatiediensten te 

vallen moet een dienst normaal gezien 

tegen vergoeding worden aangeboden. In 

de digitale economie zijn 

marktdeelnemers steeds meer van oordeel 

dat informatie over gebruikers een 

(16) Om onder de definitie van 

elektronische-communicatiediensten te 

vallen moet een dienst normaal gezien 

tegen vergoeding worden aangeboden. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie 

inzake artikel 57 VWEU24 is er ook sprake 
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financiële waarde bezit. Elektronische-

communicatiediensten worden vaak 

aangeboden tegen een andere 

tegenprestatie dan geld, bijvoorbeeld 

toegang tot persoonsgegevens of andere 

gegevens. Het begrip vergoeding moet 

daarom worden verruimd tot situaties 

waarin een aanbieder van diensten de 

eindgebruiker actief verzoekt 

persoonsgegevens te verstrekken en de 

eindgebruikers die gegevens actief op 

directe of indirecte wijze aan de aanbieder 

verstrekt, bijvoorbeeld zijn naam en e-

mailadres of andere gegevens. Het moet 

ook van toepassing zijn op situaties 

waarin de dienstverrichter actief 

informatie verzamelt zonder dat de 

eindgebruiker die actief verstrekt, zoals 

persoonsgegevens, waaronder het IP-

adres, of andere automatisch 

gegenereerde informatie, zoals informatie 

die door cookies wordt verzameld en 

doorgegeven. Overeenkomstig de 

rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie inzake artikel 57 VWEU24 

is er ook sprake van dienstverrichting tegen 

vergoeding als bedoeld in het Verdrag 

wanner de aanbieder van de dienst wordt 

betaald door een derde partij en niet door 

de ontvanger van de dienst Het begrip 

vergoeding moet daarom ook van 

toepassing zijn op situaties waarin een 

eindgebruiker als voorwaarde om toegang 

te krijgen tot de dienst wordt blootgesteld 

aan reclame, of waarin de 

dienstverrichter de verzamelde gegevens 

te gelde maakt. 

van dienstverrichting tegen vergoeding als 

bedoeld in het Verdrag wanner de 

aanbieder van de dienst wordt betaald door 

een derde partij en niet door de ontvanger 

van de dienst Het begrip vergoeding moet 

daarom ook van toepassing zijn op situaties 

waarin de dienstverrichter voornemens is 

de verzamelde of ontvangen gegevens te 

gelde te maken. 

__________________ __________________ 

24 Zaak C-352/85 Bond van Adverteerders 

en anderen vs. Staat der Nederlanden, 

EU:C:1988:196. 

24 Zaak C-352/85 Bond van Adverteerders 

en anderen vs. Staat der Nederlanden, 

EU:C:1988:196. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

In uitzonderlijke gevallen moet een dienst 

niet als een persoonlijke 

communicatiedienst worden beschouwd 
wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid slechts een 

ondergeschikte functie is bij een andere 

dienst en om objectieve technische redenen 

niet zonder die hoofddienst kan worden 

gebruikt en de integratie daarvan geen 

middel is om de regels inzake 

elektronische-communicatiediensten te 

omzeilen. Een voorbeeld van een 

dergelijke uitzondering is, in principe, het 

communicatiekanaal in onlinespellen, 

afhankelijk van de kenmerken van de 

communicatiemogelijkheid van de dienst. 

(17) Persoonlijke communicatiediensten 

zijn diensten die een interactieve 

uitwisseling van informatie tussen 

personen mogelijk maken, zoals 

traditionele telefoongesprekken tussen 

twee personen, maar ook alle soorten e-

mails, berichtendiensten of groepchats. 

Persoonlijke communicatiediensten 

omvatten alleen communicatie tussen een 

door de afzender van de communicatie 

bepaald aantal, d.w.z. een niet potentieel 

oneindig aantal, natuurlijke personen. 

Communicatie waarbij rechtspersonen zijn 

betrokken, moet onder de definitie vallen 

wanneer natuurlijke personen namens die 

rechtspersoon handelen of minstens bij één 

kant van de communicatie zijn betrokken. 

Interactieve communicatie betekent dat de 

dienst de ontvanger van de informatie de 

mogelijkheid biedt te antwoorden. 

Diensten die niet aan deze eisen voldoen, 

zoals lineaire uitzendingen, video op 

verzoek, websites, sociale netwerken, blogs 

of de uitwisseling van informatie tussen 

machines, mogen niet als persoonlijke 

communicatiediensten worden beschouwd. 

Alle communicatiediensten, al dan niet 

ondergeschikt bij een andere hoofddienst, 

vallen onder de voorschriften inzake de 

vertrouwelijkheid en veiligheid van de 

communicatie. Wanneer de persoonlijke 

en interactieve communicatiemogelijkheid 

slechts een onbelangrijke ondergeschikte 

functie is bij een andere dienst en om 

objectieve technische redenen niet zonder 

die hoofddienst kan worden gebruikt en de 

integratie daarvan geen middel is om de 

regels inzake elektronische-

communicatiediensten te omzeilen, zijn 

alle andere bepalingen dan de 

voorschriften inzake de veiligheid van de 

communicatie in deze richtlijn niet van 

toepassing op die ondergeschikte dienst. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) De activiteiten van de uit hoofde 

van deze richtlijn ingestelde bevoegde 

instanties dragen bij tot de verwezenlijking 

van breder beleid op het gebied van 

cultuur, werkgelegenheid, milieu, sociale 

samenhang en ruimtelijke ordening. 

(22) De activiteiten van de uit hoofde 

van deze richtlijn ingestelde bevoegde 

instanties dragen bij tot de verwezenlijking 

van breder beleid op het gebied van cultuur 

en culturele diversiteit, het pluralisme van 

de media, werkgelegenheid, milieu, sociale 

samenhang en ruimtelijke ordening. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 40 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(40) Om ervoor te zorgen dat 

dienstverrichter en eindgebruikers de 

vruchten van de eengemaakte kunnen 

plukken, moet worden geopteerd voor een 

algemene machtiging voor andere 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten dan nummeronafhankelijke 
persoonlijke communicatiediensten zonder 

dat een expliciet besluit of 

bestuurshandeling van de nationale 

regelgevende instantie nodig is en 

waarvoor een declaratoire kennisgeving de 

enige procedurele vereiste mag zijn. Indien 

de lidstaten van aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten kennisgeving van de aanvang van 

hun activiteiten verlangen, moeten de 

aanbieders hiervan enkel kennisgeving 

doen aan Berec, dat als centraal 

contactpunt fungeert. Die kennisgeving 

mag voor de aanbieders geen 

administratieve kosten vergen en kan 

mogelijk gemaakt worden via een 

meldpunt op de website van de nationale 

regelgevende instantie. Berec dient de 

kennisgevingen tijdig mee te delen aan alle 

(40) Om ervoor te zorgen dat 

dienstverrichter en eindgebruikers de 

vruchten van de eengemaakte markt 

kunnen plukken, moet worden geopteerd 

voor een algemene machtiging voor 

elektronische-communicatienetwerken, 

internettoegangsdiensten en 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten zonder dat een 

expliciet besluit of bestuurshandeling van 

de nationale regelgevende instantie nodig 

is en waarvoor een declaratoire 

kennisgeving de enige procedurele vereiste 

mag zijn. Indien de lidstaten van 

aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

kennisgeving van de aanvang van hun 

activiteiten verlangen, moeten de 

aanbieders hiervan enkel kennisgeving 

doen aan Berec, dat als centraal 

contactpunt fungeert. Die kennisgeving 

mag voor de aanbieders geen 

administratieve kosten vergen en kan 

mogelijk gemaakt worden via een 

meldpunt op de website van de nationale 

regelgevende instantie. Berec dient de 
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nationale regelgevende instanties van de 

lidstaten waar de aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten voornemens zin elektronische-

communicatienetwerken of diensten aan te 

bieden. De lidstaten kunnen een wettelijk 

erkend postaal of elektronisch bewijs van 

die kennisgeving aan Berec verlangen. Dit 

bewijs mag geenszins een 

bestuurshandeling behelzen of vergen van 

de nationale regelgevende instantie of een 

andere instantie. 

kennisgevingen tijdig mee te delen aan alle 

nationale regelgevende instanties van de 

lidstaten waar de aanbieders van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten voornemens zin elektronische-

communicatienetwerken of diensten aan te 

bieden. De lidstaten kunnen een wettelijk 

erkend postaal of elektronisch bewijs van 

die kennisgeving aan Berec verlangen. Dit 

bewijs mag geenszins een 

bestuurshandeling behelzen of vergen van 

de nationale regelgevende instantie of een 

andere instantie. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 49 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(49) Specifieke verplichtingen voor 

aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken en andere 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten op grond van hun 

aanmerkelijke marktmacht als omschreven 

in deze richtlijn, die overeenkomstig de 

Uniewetgeving kunnen worden opgelegd, 

moeten gescheiden worden van de 

algemene rechten en verplichtingen in het 

kader van de algemene machtiging. 

(49) Specifieke verplichtingen voor 

aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken, 

internettoegangsdiensten en 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten op grond van hun 

aanmerkelijke marktmacht als omschreven 

in deze richtlijn, die overeenkomstig de 

Uniewetgeving kunnen worden opgelegd, 

moeten gescheiden worden van de 

algemene rechten en verplichtingen in het 

kader van de algemene machtiging. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 69 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) In een concurrerende omgeving 

dienen nationale regelgevende instanties 

rekening te houden met de standpunten van 

belanghebbende partijen, waaronder 

gebruikers en consumenten, wanneer zaken 

worden behandeld in verband met 

(69) In een concurrerende omgeving 

dienen nationale regelgevende instanties 

rekening te houden met de standpunten van 

belanghebbende partijen, waaronder 

gebruikers en consumenten, wanneer zaken 

worden behandeld in verband met 
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eindgebruikersrechten. Buitengerechtelijke 

geschillenbeslechtingsprocedures kunnen 

voor eindgebruikers een snelle en 

kostenefficiënte manier om hun rechten af 

te dwingen, met name voor consumenten 

en micro- en kleine ondernemingen. Voor 

consumentengeschillen zijn reeds 

doelmatige, niet-discriminerende en 

goedkope procedures voor het behandelen 

van geschillen met aanbieders van 

openbare elektronische- 

communicatiediensten ingesteld bij 

Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad31, voor zover het om 

relevante contractuele geschillen gaat, de 

betrokken consument in de Unie woont en 

de onderneming in de Unie is gevestigd. 

Aangezien talrijke lidstaten 

geschillenbeslechtingsprocedures hebben 

opgezet voor andere eindgebruikers dan 

consumenten, waarop Richtlijn 

2013/11/EU niet van toepassing is, is het 

redelijk de sectorspecifieke 

geschillenbeslechtingsprocedure voor 

zowel consumenten als, in geval de 

lidstaten in die uitbreiding voorzien, voor 

andere eindgebruikers, met name micro- en 

kleine ondernemingen te handhaven. In het 

licht van de grote sectorale deskundigheid 

van de nationale regelgevende instanties, 

moeten de lidstaten de nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

bieden op te treden als 

geschillenbeslechtingsorgaan, zij het via 

een afzonderlijk orgaan binnen de 

instantie, waaraan geen instructies kunnen 

worden gegeven. 

Geschillenbeslechtingsprocedures op grond 

van deze richtlijn waarbij consumenten zijn 

betrokken, moeten voldoen aan de 

kwaliteitsvereisten van hoofdstuk II van 

Richtlijn 2013/11/EU. 

eindgebruikersrechten. Buitengerechtelijke 

geschillenbeslechtingsprocedures kunnen 

voor eindgebruikers een snelle en 

kostenefficiënte manier om hun rechten af 

te dwingen, met name voor consumenten 

en micro- en kleine ondernemingen. Voor 

consumentengeschillen zijn reeds 

doelmatige, niet-discriminerende en 

goedkope procedures voor het behandelen 

van geschillen met aanbieders van 

openbare elektronische- 

communicatiediensten ingesteld bij 

Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad31, voor zover het om 

relevante contractuele geschillen gaat, de 

betrokken consument in de Unie woont en 

de onderneming in de Unie is gevestigd. 

Aangezien talrijke lidstaten 

geschillenbeslechtingsprocedures hebben 

opgezet voor andere eindgebruikers dan 

consumenten, waarop Richtlijn 

2013/11/EU niet van toepassing is, is het 

redelijk de sectorspecifieke 

geschillenbeslechtingsprocedure voor 

zowel consumenten als, in geval de 

lidstaten in die uitbreiding voorzien, voor 

andere eindgebruikers, met name micro- en 

kleine ondernemingen te handhaven. 

Consumenten moeten, indien zij dit 

wensen, altijd de kans krijgen hun 

geschillen met ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten aanbieden te beslechten via een 

sectorspecifieke 

geschillenbeslechtingsprocedure. In het 

licht van de grote sectorale deskundigheid 

van de nationale regelgevende instanties, 

moeten de lidstaten de nationale 

regelgevende instanties de mogelijkheid 

bieden op te treden als 

geschillenbeslechtingsorgaan, zij het via 

een afzonderlijk orgaan binnen de 

instantie, waaraan geen instructies kunnen 

worden gegeven. 

Geschillenbeslechtingsprocedures op grond 

van deze richtlijn waarbij consumenten zijn 

betrokken, moeten duidelijk en 

doeltreffend zijn en voldoen aan de 

kwaliteitsvereisten van hoofdstuk II van 
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Richtlijn 2013/11/EU. 

__________________ __________________ 

31 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 

consumenten) (PB L 165 van 18.6.2013, 

blz. 63). 

31 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR 

consumenten) (PB L 165 van 18.6.2013, 

blz. 63). 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 89 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(89) Normalisatie moet in de eerste 

plaats een door de markt gestuurd proces 

blijven. Er kunnen zich echter nog steeds 

situaties voordoen waarin het wenselijk is 

dat op EU-niveau bepaalde normen worden 

opgelegd om interoperabiliteit op de 

interne markt te waarborgen. Op nationaal 

niveau dienen de lidstaten Richtlijn 

2015/1535/EU na te komen. De 

normalisatieprocedures volgens deze 

richtlijn hebben geen gevolgen voor 

Richtlijn 2014/53/EU betreffende 

radioapparatuur, de laagspanningsrichtlijn 

(2014/35/EU) en de richtlijn 

elektromagnetische compatibiliteit 

(2014/30/EU). 

(89) Normalisatie moet in de eerste 

plaats een door de markt gestuurd proces 

blijven. Er kunnen zich echter nog steeds 

situaties voordoen waarin het wenselijk is 

dat op EU-niveau bepaalde normen worden 

opgelegd om interoperabiliteit en de 

keuzevrijheid van de gebruikers op de 

interne markt te verbeteren, en 

interconnectiviteit op de interne markt 

aan te moedigen. Op nationaal niveau 

dienen de lidstaten Richtlijn 2015/1535/EU 

na te komen. De normalisatieprocedures 

volgens deze richtlijn hebben geen 

gevolgen voor Richtlijn 2014/53/EU 

betreffende radioapparatuur, de 

laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) en de 

richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 

(2014/30/EU). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 90 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(90) Aanbieders van openbare 

elektronische-communicatienetwerken 

(90) Aanbieders van openbare 

elektronische-communicatienetwerken 
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en/of openbare elektronische-

communicatiediensten, moeten verplicht 

worden de veiligheid van hun netwerken 

en/of diensten te waarborgen. Gezien de 

stand van de techniek, moeten die 

maatregelen een veiligheidsniveau van de 

netwerken en diensten waarborgen dat is 

afgestemd op de risico’s die zich voordoen. 

Bij die veiligheidsmaatregelen moet 

minstens rekening worden gehouden met 

alle relevante aspecten van de volgende 

elementen: met betrekking tot de 

beveiliging van systemen en 

voorzieningen: fysieke en 

omgevingsbeveiliging, 

bevoorradingszekerheid, controle op de 

toegang tot netwerken en integriteit van 

netwerken; met betrekking tot 

incidentbeheer: procedures voor 

incidentbeheer, capaciteit voor 

incidentdetectie, incidentrapportage en -

communicatie; met betrekking tot het 

beheer van de bedrijfscontinuïteit: strategie 

inzake continuïteit van de dienstverlening 

en rampenplannen, uitwijkcapaciteiten; en 

op het gebied van toezicht, controle en 

testen: toezicht- en registratiebeleid, 

oefenen rampenplannen, testen van de 

netwerken en diensten, beoordelingen van 

de beveiliging en toezicht op de 

conformiteit; en naleving van 

internationale normen. 

en/of openbare elektronische-

communicatiediensten, moeten verplicht 

worden de veiligheid van hun netwerken 

en/of diensten te waarborgen. Gezien de 

stand van de techniek, moeten die 

maatregelen een veiligheidsniveau van de 

netwerken en diensten waarborgen dat is 

afgestemd op de risico’s die zich voordoen. 

Bij die veiligheidsmaatregelen moet 

minstens rekening worden gehouden met 

alle relevante aspecten van de volgende 

elementen: met betrekking tot de 

beveiliging van systemen en 

voorzieningen: fysieke en 

omgevingsbeveiliging, 

bevoorradingszekerheid, controle op de 

toegang tot netwerken en integriteit van 

netwerken; met betrekking tot 

incidentbeheer: procedures voor 

incidentbeheer, capaciteit voor 

incidentdetectie, incidentrapportage en -

communicatie; met betrekking tot het 

beheer van de bedrijfscontinuïteit: strategie 

inzake continuïteit van de dienstverlening 

en rampenplannen, uitwijkcapaciteiten; en 

op het gebied van toezicht, controle en 

testen: toezicht- en registratiebeleid, 

oefenen rampenplannen, testen van de 

netwerken en diensten, beoordelingen van 

de beveiliging en toezicht op de 

conformiteit; en naleving van 

internationale normen. Bij een schending 

van de beveiliging moeten de 

eindgebruikers op de hoogte worden 

gebracht van mogelijke risico's en 

eventuele beschermings- of 

herstelmaatregelen die zij kunnen treffen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 91 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (91 bis) Om de veiligheid en 

integriteit van netwerken en diensten te 

garanderen, moet het gebruik van eind-
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tot-eindversleuteling worden bevorderd 

en, indien nodig, verplicht worden gesteld, 

in overeenstemming met de beginselen 

van veiligheid en privacy door ontwerp. 

Meer bepaald mogen de lidstaten geen 

verplichting opleggen aan de 

encryptiediensten, de aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten en 

alle andere organisaties (op elk niveau in 

de toeleveringsketen) waardoor de 

veiligheid van hun netwerken en diensten 

wordt verzwakt, zoals het toestaan en in 

de hand werken van het gebruik van 

"backdoors". 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 127 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN’s maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 

dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 

(127) Door de enorme toename van de 

vraag naar radiospectrum en van de vraag 

door eindgebruikers naar draadloze 

breedbandcapaciteit, zijn alternatieve, 

complementaire, wat spectrumgebruik 

betreft efficiënte toegangsoplossingen 

nodig, waaronder draadloze 

toegangssystemen met laag vermogen en 

kort bereik zoals lokale radionetwerken 

(RLAN) en netwerken van cellulaire 

toegangspunten met een laag vermogen. 

Dergelijke complementaire draadloze 

toegangssystemen, in het bijzonder publiek 

toegankelijke RLAN-toegangspunten, 

geven eindgebruikers in toenemende mate 

toegang tot het internet en bieden mobiele 

aanbieders de mogelijkheid mobiel verkeer 

af te leiden. RLAN’s maken gebruik van 

geharmoniseerd radiospectrum zonder dat 

een individuele machtiging of 

gebruiksrecht voor spectrum vereist is. De 

meeste RLAN-toegangspunten worden op 

dit moment door particuliere gebruikers 

gebruikt als een lokaal draadloos 

verlengstuk van hun vaste 

breedbandverbinding. Eindgebruikers 
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mogen er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement niet van worden 

weerhouden om hun RLAN-toegang met 

anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 

Onnodige beperkingen op de opstelling en 

onderlinge koppeling van RLAN-

toegangspunten moeten dan ook worden 

opgeheven. Overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN’s in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, 

kunnen ook toegang tot dergelijke 

toegangspunten verlenen voor algemeen 

gebruik door de burgers als aanvulling op 

de diensten die zij in hun gebouwen of op 

hun terreinen aanbieden, voor zover dat is 

toegestaan op grond van de voorschriften 

inzake mededinging en openbare 

aanbestedingen. De aanbieder van 

dergelijke lokale toegang tot elektronische-

communicatienetwerken in of rond een 

privéwoning of een beperkte openbare 

ruimte op niet-commerciële basis of als 

nevendienst voor een andere activiteit die 

niet van dergelijke toegang afhankelijk is 

(zoals RLAN-hotspots die op die plaats aan 

klanten van andere commerciële 

activiteiten of aan het algemene publiek 

beschikbaar worden gesteld), kan evenwel 

verplicht zijn algemene machtigingen voor 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 

leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

mogen er binnen de grenzen van hun eigen 

internetabonnement niet van worden 

weerhouden om hun RLAN-toegang met 

anderen te delen, waardoor het aantal 

beschikbare toegangspunten wordt 

vergroot, met name in dichtbevolkte 

gebieden, wordt gezorgd voor een 

maximale capaciteit op het vlak van 

draadloze gegevens door hergebruik van 

radiospectrum, en wordt een 

kosteneffectieve complementaire draadloze 

breedbandinfrastructuur gecreëerd die voor 

andere eindgebruikers toegankelijk is. 

Aanbieders moeten ervoor zorgen dat die 

toegang wordt verschaft met de 

uitdrukkelijke toestemming van de 

eindgebruikers, dat deze niet nadelig is 

voor de eigen toegangsvoorwaarden van 

een eindgebruiker en dat de eindgebruiker 

die toegang verleent tot het netwerk dat 

zich in zijn pand bevindt niet 

aansprakelijk wordt gehouden. Daarnaast 

kunnen overheden of aanbieders van 

openbare diensten die RLAN's in hun 

gebouwen of op hun terreinen voor hun 

personeel, bezoekers of klanten gebruiken, 

bijvoorbeeld om de toegang tot e-

overheidsdiensten te vergemakkelijken of 

ten behoeve van informatie over openbaar 

vervoer of beheer van het wegverkeer, ook 

toegang tot dergelijke toegangspunten 

verlenen voor algemeen gebruik door de 

burgers als aanvulling op de diensten die 

zij in hun gebouwen of op hun terreinen 

aanbieden, voor zover dat is toegestaan op 

grond van de voorschriften inzake 

mededinging en openbare aanbestedingen. 

De aanbieder van dergelijke lokale toegang 

tot elektronische-communicatienetwerken 

in of rond een privéwoning of een beperkte 

openbare ruimte op niet-commerciële basis 

of als nevendienst voor een andere 

activiteit die niet van dergelijke toegang 

afhankelijk is (zoals RLAN-hotspots die op 

die plaats aan klanten van andere 

commerciële activiteiten of aan het 

algemene publiek beschikbaar worden 

gesteld), kan evenwel verplicht zijn 

algemene machtigingen voor 
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aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke aanbieders 

blijven echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel35 van toepassing. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die eenn aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN’s en draadloze toegangspunten 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

gebruiksrechten voor radiospectrum na te 

leven, maar moet niet worden onderworpen 

aan voorwaarden of vereisten die zijn 

verbonden aan algemene machtigingen van 

toepassing op aanbieders van elektronisch-

communicatienetwerken of -diensten, noch 

aan verplichtingen inzake eindgebruikers 

of interconnectie. Op dergelijke aanbieders 

blijven echter wel de voorschriften inzake 

aansprakelijkheid van artikel 12 van 

Richtlijn 2000/31/EG betreffende 

elektronische handel35 van toepassing. Er 

zijn ook andere technologieën, zoals LiFi, 

in opkomst, die eenn aanvulling zullen 

vormen op de huidige capaciteiten van 

RLAN’s en draadloze toegangspunten 

betreffende radiospectrum, door middel 

van toegangspunten op basis van optisch 

zichtbaar licht, hetgeen leidt tot hybride 

lokale netwerken waarmee optische 

draadloze communicatie mogelijk is. 

__________________ __________________ 

35 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

35 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(richtlijn elektronische handel) (PB L 178 

van 17.7.2000, blz.1). 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 137 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(137) Momenteel zijn zowel eind-tot-

eindverbindingen en de toegang tot 

noodhulpdiensten ervan afhankelijk dat 

eindgebruikers gebruikmaken van 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten. Toekomstige 

technologische ontwikkelingen of een 

toegenomen gebruik van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

(137) Momenteel zijn zowel eind-tot-

eindverbindingen en de toegang tot 

noodhulpdiensten ervan afhankelijk dat 

eindgebruikers gebruikmaken van 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten. Toekomstige 

technologische ontwikkelingen of een 

toegenomen gebruik van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 
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communicatiediensten zouden kunnen 

leiden tot een gebrek aan afdoende 

interoperabiliteit tussen 

communicatiediensten. Daardoor zouden 

significante belemmeringen voor de 

markttoegang en voor verdere innovatie 

kunnen ontstaan en een ernstige bedreiging 

kunnen ontstaan voor zowel doeltreffende 

eind-tot-eindverbindingen tussen 

eindgebruikers als doeltreffende toegang 

tot noodhulpdiensten. 

communicatiediensten zouden kunnen 

leiden tot een gebrek aan afdoende 

interoperabiliteit tussen 

communicatiediensten. Daardoor zouden 

significante belemmeringen voor de 

markttoegang en voor verdere innovatie 

kunnen ontstaan en een ernstige bedreiging 

kunnen ontstaan voor doeltreffende eind-

tot-eindverbindingen tussen 

eindgebruikers. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 138 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(138) Indien zich dergelijke problemen 

op het gebied van interoperabiliteit 

voordoen, kan de Commissie Berec vragen 

een verslag uit te brengen dat voorziet in 

een feitelijke beoordeling van de 

marktsituatie op het niveau van de Unie en 

van de lidstaten. Op basis van het verslag 

van Berec en andere beschikbare 

bewijsstukken moet de Commissie, 

rekening houdend met de effecten op de 

interne markt, besluiten of maatregelen van 

regelgevende aard door de nationale 

regelgevende instanties noodzakelijk zijn. 

Indien de Commissie besluit dat de 

nationale regelgevende instanties 

dergelijke maatregelen van regelgevende 

aard in overweging moeten nemen, kan zij 

uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 

de aard en de werkingssfeer van mogelijke 

maatregelen van regelgevende aard door de 

nationale regelgevende instanties worden 

gespecificeerd, waaronder in het bijzonder 

maatregelen waarbij het verplichte gebruik 

van normen of specificaties aan alle of 

specifieke aanbieders worden opgelegd. De 

begrippen “Europese norm” en 

“internationale norm” zijn gedefinieerd in 

artikel 2 van Verordening (EU) 

nr. 1025/2012.36 De nationale regelgevende 

(138) Indien zich dergelijke problemen 

op het gebied van interoperabiliteit 

voordoen, kan de Commissie Berec vragen 

een verslag uit te brengen dat voorziet in 

een feitelijke beoordeling van de 

marktsituatie op het niveau van de Unie en 

van de lidstaten. Op basis van het verslag 

van Berec en andere beschikbare 

bewijsstukken moet de Commissie, 

rekening houdend met de effecten op de 

interne markt, besluiten of maatregelen van 

regelgevende aard door de nationale 

regelgevende instanties noodzakelijk zijn. 

Indien de Commissie besluit dat de 

nationale regelgevende instanties 

dergelijke maatregelen van regelgevende 

aard in overweging moeten nemen, kan zij 

uitvoeringsmaatregelen vaststellen waarin 

de aard en de werkingssfeer van mogelijke 

maatregelen van regelgevende aard door de 

nationale regelgevende instanties worden 

gespecificeerd, waaronder in het bijzonder 

maatregelen waarbij het verplichte gebruik 

van normen of specificaties aan alle of 

specifieke aanbieders worden opgelegd. De 

begrippen “Europese norm” en 

“internationale norm” zijn gedefinieerd in 

artikel 2 van Verordening (EU) 

nr. 1025/2012.36De nationale regelgevende 
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instanties moeten in het licht van de 

specifieke nationale omstandigheden 

beoordelen of het noodzakelijk en 

gerechtvaardigd is maatregelen te treffen 

teneinde eind-tot-eindverbindingen of de 

toegang tot noodhulpdiensten te 

waarborgen, en zo ja, evenredige 

verplichtingen opleggen in 

overeenstemming met de 

uitvoeringsmaatregelen van de Commissie. 

instanties moeten in het licht van de 

specifieke nationale omstandigheden 

beoordelen of het noodzakelijk en 

gerechtvaardigd is maatregelen te treffen 

teneinde eind-tot-eindverbindingen of de 

toegang tot noodhulpdiensten te 

waarborgen, en zo ja, evenredige 

verplichtingen opleggen in 

overeenstemming met de 

uitvoeringsmaatregelen van de Commissie 

en zonder daarbij aanvullende eisen te 

stellen. 

__________________ __________________ 

36 Verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

36 Verordening (EU) Nr. 1025/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

oktober 2012 betreffende Europese 

normalisatie, tot wijziging van de 

Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van 

de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 

94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 

2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 

2009/105/EG van het Europees Parlement 

en de Raad en tot intrekking van 

Beschikking 87/95/EEG van de Raad en 

Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 316 van 

14.11.2012, blz. 12). 

Motivering 

Deze wijziging is noodzakelijk voor de interne logica en samenhang van de tekst. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 143 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(143) Hoewel een nationale regelgevende 

instantie exploitanten die geen 

aanmerkelijke marktmacht bezitten 

verplichtingen onder sommige 

omstandigheden kan opleggen om eind-

tot-eindverbindingen of interoperabiliteit 

van diensten tot stand te brengen, moet dit 

wel gebeuren in overeenstemming met het 

(143) Een nationale regelgevende 

instantie kan exploitanten die geen 

aanmerkelijke marktmacht bezitten onder 

sommige omstandigheden verplichtingen 

opleggen om eind-tot-eindverbindingen of 

interoperabiliteit van diensten tot stand te 

brengen. Dergelijke verplichtingen mogen 

alleen worden opgelegd wanneer dit is 



 

PE602.838v03-00 24/162 AD\1133855NL.docx 

NL 

regelgevingskader en met name met de 

kennisgevingsprocedures. 
gerechtvaardigd om de doelstellingen van 

deze richtlijn te kunnen behalen, en 

wanneer ze objectief gerechtvaardigd, 

transparant, evenredig en niet-

discriminerend zijn, teneinde de 

doeltreffendheid, duurzame concurrentie, 

doeltreffende investeringen en innovatie 

te bevorderen en ze de eindgebruikers een 

maximaal voordeel opleveren, en wanneer 

ze worden opgelegd in overeenstemming 

met het regelgevingskader en met name 

met de kennisgevingsprocedures. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 194 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(194) Universele dienstverlening is een 

vangnet waarmee wordt gewaarborgd dat 

een reeks minimumdiensten voor alle 

eindgebruikers tegen een redelijke prijs 

beschikbaar is, aangezien het risico op 

sociale uitsluiting door het ontbreken van 

dergelijke toegang ertoe kan leiden dat 

burgers op sociaal en economisch vlak niet 

volledig aan de maatschappij kunnen 

deelnemen. 

(194) Universele dienstverlening is een 

vangnet waarmee wordt gewaarborgd dat 

een reeks minimumdiensten voor alle 

consumenten tegen een redelijke prijs 

beschikbaar is, aangezien het risico op 

sociale uitsluiting door het ontbreken van 

dergelijke toegang ertoe kan leiden dat 

burgers op sociaal en economisch vlak niet 

volledig aan de maatschappij kunnen 

deelnemen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 196 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(196) Een fundamentele eis die aan de 

universele dienst moet worden gesteld, is 

dat wordt gewaarborgd dat alle 

eindgebruikers tegen een redelijke prijs 

toegang hebben tot beschikbare 

functionele internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

op een vaste locatie . De lidstaten moeten 

ook over de mogelijkheid beschikken om 

(196) Een fundamentele eis die aan een 

universele dienst moet worden gesteld, is 

dat wordt gewaarborgd dat alle 

consumenten tegen een redelijke prijs 

toegang hebben tot beschikbare 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

op een vaste locatie. Er mogen echter geen 

beperkingen worden gesteld aan de 
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te zorgen voor de betaalbaarheid van 

diensten die niet op een vaste locatie, 

maar aan burgers die zich verplaatsen 

worden aangeboden, wanneer zij dit nodig 

achten om hun volledige deelname aan de 

maatschappij op sociaal en economisch 

vlak te waarborgen. Er mogen geen 

beperkingen worden gesteld aan de 

technische middelen waarmee de 

aansluiting wordt gerealiseerd, zodat 

zowel draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien van de categorie 

exploitanten die alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. 

technische middelen waarmee de 

aansluiting op een vaste locatie wordt 

gerealiseerd, zodat zowel 

draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien van de categorie 

exploitanten die alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. In dit verband 

moet er in het bijzonder op worden 

toegezien dat eindgebruikers met een 

handicap gelijkwaardige toegang hebben. 

De lidstaten moeten ook over de 

mogelijkheid beschikken om te zorgen 

voor de betaalbaarheid voor burgers die 

zich verplaatsen, wanneer zij dit nodig 

achten om hun volledige deelname aan de 

maatschappij op sociaal en economisch 

vlak te waarborgen.  

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 197 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(197) De snelheid van de toegang tot 

internet voor een willekeurige gebruiker 

kan afhankelijk zijn van een aantal 

factoren, zoals van de aanbieder(s) van 

internettoegang alsmede van de specifieke 

toepassing waarvoor een aansluiting wordt 

gebruikt. De betaalbare functionele 

internettoegangsdienst moet afdoende zijn 

om toegang tot en gebruik van een 

minimumreeks basisdiensten mogelijk te 

maken die overeenkomen met de diensten 

die worden gebruikt door de meerderheid 

van de eindgebruikers. Deze minimumlijst 

van diensten moet door de lidstaten nader 

worden bepaald, teneinde te zorgen voor 

een adequaat niveau van sociale inclusie 

en participatie in de digitale maatschappij 

en economie op hun grondgebied. 

(197) De snelheid van de toegang tot 

internet voor een willekeurige gebruiker 

kan afhankelijk zijn van een aantal 

factoren, zoals van de aanbieder(s) van 

internettoegang alsmede van de specifieke 

toepassing waarvoor een aansluiting wordt 

gebruikt. De beschikbaarheid van 

betaalbare breedband internettoegang die 

wordt verstrekt uit hoofde van de 

universeledienstverplichting moet 

afdoende zijn om de toegang tot en het 

gebruik van tenminste een minimale 

hoeveelheid basisinternetdiensten en 

minimale bandbreedte te ondersteunen 

die overeenkomen met het gemiddelde 

gebruik van dergelijke diensten door een 

meerderheid van de bevolking, met als 

doel het bieden van een adequaat niveau 

van sociale inclusie en participatie in de 

digitale maatschappij en economie. Het is 

aan de nationale regelgevende instanties 
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om overeenkomstig de Berec-richtsnoeren 

te bepalen op welke wijze het leveren van 

de bandbreedte die nodig is om ten minste 

een dergelijke minimumlijst van diensten 

te ondersteunen, het best kan worden 

gewaarborgd en tegelijkertijd te trachten 

rekening te houden met de voor het 

merendeel van de bevolking van een 

lidstaat of delen daarvan beschikbare 

internettoegangscapaciteit. Zij kunnen 

bijvoorbeeld capaciteit definiëren in 

termen van minimumeisen voor de 

kwaliteit van de dienstverlening, met 

inbegrip van minimumvereisten voor 

bandbreedte en datavolumes. De vereisten 

van het Unierecht inzake open internet, 

met name als bepaald in 

Verordening (EU) nr. 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad1bis, 

moeten van toepassing zijn op dergelijke 

internettoegangsdiensten, met inbegrip 

van alle in het kader van de 

universeledienstverplichting vastgestelde 

lijsten van diensten of minimale 

bandbreedte. 

 __________________ 

 1 bis Verordening (EU) 2015/2120 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2015 tot vaststelling van 

maatregelen betreffende open-

internettoegang en tot wijziging van 

Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele 

dienst en gebruikersrechten met 

betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten en 

Verordening (EU) nr. 531/2012 

betreffende roaming op openbare 

mobielecommunicatienetwerken binnen 

de Unie (PB L 310 van 26.11.2015, blz. 1.) 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 198 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(198) Eindgebruikers mogen niet worden 

verplicht om gebruik te maken van 

diensten die zij niet willen, en daarom 

moeten de desbetreffende eindgebruikers 

de mogelijkheid hebben om de betaalbare 

universele dienst op verzoek te beperken 

tot spraakcommunicatiediensten. 

(198) Consumenten mogen niet worden 

verplicht om gebruik te maken van 

diensten die zij niet willen, en daarom 

moeten de desbetreffende consumenten de 

mogelijkheid hebben om de betaalbare 

universele dienst op verzoek te beperken 

tot spraakcommunicatiediensten. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 200 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(200) Een betaalbare prijs betekent een 

prijs die de lidstaten op nationaal niveau 

bepalen in het licht van specifieke 

nationale omstandigheden en kan de 

vaststelling van speciale tariefopties of 

pakketten omvatten die zijn afgestemd op 

de behoeften van gebruikers met lage 

inkomens of gebruikers met bijzondere 

sociale behoeften, met inbegrip van 

ouderen, gehandicapten en eindgebruikers 

die in plattelands- of geografisch 

geïsoleerde gebieden wonen zijn 

afgestemd. Deze aanbiedingen moeten met 

basiskenmerken worden gedaan, om te 

voorkomen dat de marktwerking wordt 

verstoord. Voor eindgebruikers moet 

betaalbaarheid gebaseerd zijn op hun recht 

om een overeenkomst te stuiten met een 

onderneming, de beschikbaarheid van een 

nummer, de blijvende verbinding van de 

dienst en hun vermogen om hun uitgaven 

te controleren en te beheersen. 

(200) Een betaalbare prijs betekent een 

prijs die de lidstaten op nationaal niveau 

bepalen in het licht van specifieke 

nationale omstandigheden en moet de 

vaststelling van speciale sociale 

tariefopties of pakketten omvatten die zijn 

afgestemd op de behoeften van gebruikers 

met lage inkomens of gebruikers met 

bijzondere sociale behoeften. Tot deze 

eindgebruikers kunnen ouderen en 

personen met een handicap behoren 

evenals consumenten die in plattelands- of 

geografisch geïsoleerde gebieden wonen. 

Deze aanbiedingen moeten met 

basiskenmerken worden gedaan, om te 

voorkomen dat de marktwerking wordt 

verstoord en om hun recht op toegang tot 

openbaar beschikbare elektronische-

communicatiediensten te garanderen. 

Voor consumenten moet betaalbaarheid 

gebaseerd zijn op hun recht om een 

overeenkomst te sluiten met een 

aanbieder, de beschikbaarheid van een 

nummer, de blijvende verbinding van de 

dienst en hun vermogen om hun uitgaven 

te controleren en te beheersen. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 201 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(201) Het mag niet langer mogelijk zijn 

eindgebruikers toegang te weigeren tot het 

minimumpakket van 

connectiviteitsdiensten. Het recht om een 

overeenkomst te sluiten met een 

onderneming, moet betekenen dat 

eindgebruikers die te maken zouden 

kunnen krijgen met afwijzing, in het 

bijzonder die met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften, de 

mogelijkheid moeten hebben om een 

contract te sluiten voor de levering van 

betaalbare functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

op een vaste locatie met een onderneming 

die dergelijke diensten verleent op die 

locatie. Om de financiële risico’s, zoals 

niet-betaling van rekeningen, tot een 

minimum te beperken, moeten 

ondernemingen vrij zijn om de 

overeenkomst aan te bieden onder 

voorafbetalingsvoorwaarden, op basis van 

betaalbare individuele vooraf betaalde 

eenheden. 

(201) Het mag niet langer mogelijk zijn 

consumenten toegang te weigeren tot het 

minimumpakket van 

connectiviteitsdiensten. Het recht om een 

overeenkomst te sluiten met een 

aanbieder, moet betekenen dat 

consumenten die te maken zouden kunnen 

krijgen met afwijzing, in het bijzonder die 

met een laag inkomen of bijzondere sociale 

behoeften, de mogelijkheid moeten hebben 

om een contract te sluiten voor de levering 

van betaalbare internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten, ten minste 

op een vaste locatie met een aanbieder die 

dergelijke diensten verleent op die locatie. 

Om de financiële risico's, zoals niet-

betaling van rekeningen, tot een minimum 

te beperken, moeten aanbieders vrij zijn 

om de overeenkomst aan te bieden onder 

voorafbetalingsvoorwaarden, op basis van 

betaalbare individuele vooraf betaalde 

eenheden. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 202 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(202) Om ervoor te zorgen dat burgers 

bereikbaar zijn via 

spraakcommunicatiediensten, moeten de 

lidstaten ervoor zorgen dat een 

telefoonnummer beschikbaar is voor een 

redelijke termijn, ook tijdens perioden 

waarin de spraakcommunicatiediensten 

niet worden gebruikt. Ondernemingen 

moeten de mogelijkheid hebben om 

(202) Om ervoor te zorgen dat burgers 

bereikbaar zijn via 

spraakcommunicatiediensten, moeten de 

lidstaten ervoor zorgen dat een 

telefoonnummer beschikbaar is voor een 

redelijke termijn, ook tijdens perioden 

waarin de spraakcommunicatiediensten 

niet worden gebruikt. Aanbieders moeten 

de mogelijkheid hebben om mechanismen 
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mechanismen in te stellen om na te gaan of 

de eindgebruiker nog steeds geïnteresseerd 

is in de beschikbaarheid van het nummer. 

in te stellen om na te gaan of de consument 

nog steeds geïnteresseerd is in de 

beschikbaarheid van het nummer. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 204 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(204) Om de behoefte aan maatregelen 

inzake betaalbaarheid te kunnen 

beoordelen, moeten de nationale 

regelgevende instanties in staat zijn 

toezicht te houden op de ontwikkelingen en 

details van de aangeboden tariefopties of 

pakketten voor eindgebruikers met een 

laag inkomen of bijzondere sociale 

behoeften. 

(204) Om de behoefte aan maatregelen 

inzake betaalbaarheid te kunnen 

beoordelen, moeten de nationale 

regelgevende instanties in staat zijn 

toezicht te houden op de ontwikkelingen en 

details van de aangeboden tariefopties of 

pakketten voor consumenten met een laag 

inkomen of bijzondere sociale behoeften. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 205 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(205) Wanneer aanvullende maatregelen 

naast de normale tariefopties of pakketten 

die door ondernemingen worden 

aangeboden, ontoereikend zijn voor het 

waarborgen van de betaalbaarheid voor 

gebruikers met een laag inkomen of 

bijzondere behoeften, kan rechtstreekse 

steun, zoals vouchers voor dergelijke 

eindgebruikers, een geschikt alternatief 

vormen, gelet op de noodzaak om 

verstoringen van de markt tot een 

minimum te beperken. 

(205) Wanneer aanvullende maatregelen 

naast de sociaaltariefopties of pakketten 

die door aanbieders worden aangeboden, 

op zich ontoereikend zijn voor het 

waarborgen van de betaalbaarheid voor 

alle consumenten met een laag inkomen of 

bijzondere behoeften, moet de lidstaat die 

consumenten rechtstreekse aanvullende 

steun kunnen geven, zoals vouchers voor 

dergelijke consumenten of rechtstreekse 

betalingen aan de aanbieders. Dit kan een 

geschikt alternatief vormen voor andere 

maatregelen, gelet op de noodzaak om 

verstoringen van de markt tot een 

minimum te beperken. 
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Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 206 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(206) De lidstaten zouden maatregelen 

moeten nemen om te bevorderen dat een 

markt ontstaat voor betaalbare producten 

en diensten, met functies voor 

eindgebruikers met een handicap, inclusief 

uitrusting met hulptechnologie . Dat is 

onder meer mogelijk door verwijzing naar 

Europese normen, of door invoering van 

eisen overeenkomstig Richtlijn 

xxx/YYYY/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende de 

onderlinge aanpassing van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten inzake de toegankelijkheidseisen 

voor producten en diensten  De lidstaten 

moeten geschikte maatregelen nemen 

overeenkomstig de nationale situatie, wat 

hun de flexibiliteit geeft om specifieke 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld 

wanneer de markt geen betaalbare 

producten en diensten levert met functies 

voor eindgebruikers met een handicap in 

normale economische omstandigheden. 

(206) De lidstaten moeten maatregelen 

nemen om te bevorderen dat een markt 

ontstaat voor betaalbare producten en 

diensten, met functies voor consumenten 

met een handicap, waarbij een universeel-

ontwerpaanpak wordt gehanteerd, waar 

passend inclusief hulptechnologie die 

interoperabel is met openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten en -uitrusting. Dat 

is onder meer mogelijk door verwijzing 

naar Europese normen, zoals Europese 

norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) of 

door invoering van eisen overeenkomstig 

Richtlijn xxx/YYYY/EU van het Europees 

Parlement en de Raad38. De lidstaten 

moeten geschikte maatregelen nemen 

overeenkomstig de nationale situatie, wat 

hun de flexibiliteit geeft om specifieke 

maatregelen te nemen, bijvoorbeeld 

wanneer de markt geen betaalbare 

producten en diensten levert met functies 

voor consumenten met een handicap in 

normale economische omstandigheden. De 

gemiddelde kostprijs van de 

bemiddelingsdiensten voor consumenten 

met een handicap moet gelijk zijn aan die 

van de spraakcommunicatiediensten 

teneinde consumenten met een handicap 

niet te benadelen. De nettokosten van 

verleners van relaydiensten moeten 

worden vergoed op basis van artikel 84. 

__________________ __________________ 

38 PB C […], […], blz. […]. 38 Richtlijn xxx/YYYY/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van ... 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake de 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten(PB L … van …, blz. ...). 
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Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 207 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(207) Voor datacommunicatie met 

datasnelheden die toereikend zijn voor een 

functionele toegang tot internet, zijn vaste 

aansluitingen bijna universeel beschikbaar 

en worden deze gebruikt door een 

meerderheid van de burgers in de hele 

Unie. In 2015 was er voor 97 % van de 

woningen standaard 

breedbanddekking/beschikbaarheid in de 

EU, met een gemiddelde benuttingsgraad 

van 72 %, en de diensten op basis van 

draadloze technologieën hebben zelfs nog 

een groter bereik. Er zijn echter verschillen 

tussen de lidstaten wat betreft de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van 

vaste breedband in stedelijke en 

plattelandsgebieden. 

(207) Voor datacommunicatie met 

datasnelheden die toereikend zijn voor 

toegang tot internet, zijn vaste 

aansluitingen bijna universeel beschikbaar 

en worden deze gebruikt door een 

meerderheid van de burgers in de hele 

Unie. In 2015 was er voor 97 % van de 

woningen standaard 

breedbanddekking/beschikbaarheid in de 

EU, met een gemiddelde benuttingsgraad 

van 72 %, en de diensten op basis van 

draadloze technologieën hebben zelfs nog 

een groter bereik. Er zijn echter verschillen 

tussen de lidstaten wat betreft de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van 

vaste breedband in stedelijke en 

plattelandsgebieden. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 208 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(208) De markt heeft een belangrijke rol 

te vervullen bij het waarborgen van de 

beschikbaarheid van toegang tot 

breedbandinternet met voortdurend 

toenemende capaciteit. In gebieden waar 

de markt dat niet doet, lijken andere 

publieke beleidsinstrumenten ter 

bevordering van de beschikbaarheid van 

functionele internettoegangsverbindingen 

in beginsel kosteneffectiever en minder 

marktverstorend dan 

universeledienstverplichtingen, 

bijvoorbeeld het aanwenden van financiële 

instrumenten, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van het EFSI en de CEF, 

het gebruik van publieke financiering uit 

(208) De markt heeft een belangrijke rol 

te vervullen bij het waarborgen van de 

beschikbaarheid van toegang tot 

breedbandinternet met voortdurend 

toenemende capaciteit. In gebieden waar 

de markt dat niet doet, lijken andere 

publieke beleidsinstrumenten ter 

bevordering van de beschikbaarheid van 

internettoegangsverbindingen in beginsel 

kosteneffectiever en minder 

marktverstorend dan 

universeledienstverplichtingen, 

bijvoorbeeld het aanwenden van financiële 

instrumenten, zoals die welke beschikbaar 

zijn in het kader van het EFSI en de CEF, 

het gebruik van publieke financiering uit 
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de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, waarbij 

dekkingsverplichtingen worden gekoppeld 

aan gebruiksrechten voor radiospectrum ter 

ondersteuning van de uitrol van 

breedbandnetwerken in minder 

dichtbevolkte gebieden en 

overheidsinvesteringen in 

overeenstemming met de staatssteunregels 

van de Unie. 

de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, waarbij 

dekkingsverplichtingen worden gekoppeld 

aan gebruiksrechten voor radiospectrum ter 

ondersteuning van de uitrol van 

breedbandnetwerken in minder 

dichtbevolkte gebieden en 

overheidsinvesteringen in 

overeenstemming met de staatssteunregels 

van de Unie. Deze richtlijn dient de 

lidstaten echter de mogelijkheid te bieden 

universeledienstverplichtingen toe te 

passen als mogelijke maatregel om de 

beschikbaarheid van internettoegang te 

waarborgen indien de betrokken lidstaat 

dit noodzakelijk acht. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 209 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(209) Wanneer na de uitvoering van een 

gepaste beoordeling, rekening houdend met 

het geografisch onderzoek van de 

netwerkuitrol door de nationale 

regelgevende instantie, blijkt dat 

waarschijnlijk noch de markt, noch 

mechanismen voor overheidsinterventie 

eindgebruikers in bepaalde gebieden 

zullen kunnen uitrusten met een verbinding 

die functionele internettoegangsdiensten, 

zoals door de lidstaten gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie mogelijk maakt, moeten de lidstaten 

in staat zijn om uitzonderlijk verschillende 

ondernemingen of groepen 

ondernemingen aan te wijzen om deze 

diensten te verlenen in de verschillende 

relevante delen van het nationale 

grondgebied. Universele 

dienstverplichtingen ter ondersteuning van 

de beschikbaarheid van functionele 

internettoegangsdiensten kunnen door de 

lidstaten worden beperkt tot de 

(209) Wanneer na de uitvoering van een 

gepaste beoordeling, rekening houdend met 

het geografisch onderzoek van de 

netwerkuitrol door de nationale 

regelgevende instantie, blijkt dat 

waarschijnlijk noch de markt, noch 

mechanismen voor overheidsinterventie 

consumenten in bepaalde gebieden zullen 

kunnen uitrusten met een verbinding die 

internettoegangsdiensten, zoals door de 

lidstaten gedefinieerd overeenkomstig 

artikel 79, lid 2, en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie mogelijk maakt, moeten de lidstaten 

in staat zijn om uitzonderlijk verschillende 

aanbieders of groepen aanbieders van 

deze diensten aan te wijzen in de 

verschillende relevante delen van het 

nationale grondgebied. Universele 

dienstverplichtingen ter ondersteuning van 

de beschikbaarheid van 

internettoegangsdiensten kunnen door de 

lidstaten worden beperkt tot de 

hoofdlocatie of verblijfplaats van de 
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hoofdlocatie of verblijfplaats van de 

eindgebruiker. Er mogen geen 

beperkingen worden gesteld aan de 

technische middelen waarmee de 

functionele internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie worden gerealiseerd, zodat zowel 

draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien waarvan 

exploitanten alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. 

consument. Er mogen geen beperkingen 

worden gesteld aan de technische middelen 

waarmee de internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie worden gerealiseerd, zodat zowel 

draadverbindingen als draadloze 

verbindingen mogelijk zijn, noch 

beperkingen ten aanzien waarvan 

exploitanten alle 

universeledienstverplichtingen of een 

gedeelte daarvan vervullen. 

Motivering 

Zie eerdere amendementen van de rapporteur. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 211 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(211) De kosten voor het waarborgen van 

de beschikbaarheid van een verbinding 

waarmee functionele 

internettoegangsdiensten, zoals 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie tegen een betaalbare prijs in 

het kader van de 

universeledienstverplichtingen mogelijk 

zijn, moeten worden geraamd, met name 

door de verwachte financiële lasten voor 

ondernemingen en gebruikers in de 

elektronische-communicatiesector te 

evalueren. 

(211) De kosten voor het waarborgen van 

de beschikbaarheid van een verbinding 

waarmee internettoegangsdiensten, zoals 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie tegen een betaalbare prijs in 

het kader van de 

universeledienstverplichtingen mogelijk 

zijn, moeten worden geraamd, met name 

door de verwachte financiële lasten voor 

aanbieders en gebruikers in de 

elektronische-communicatiesector te 

evalueren. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 213 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(213) Wanneer een onderneming die is 

aangewezen om te zorgen voor de 

beschikbaarheid op een vaste locatie van 

functionele internettoegang of 

spraakcommunicatiediensten, als bedoeld 

in artikel 81 van deze richtlijn, besluit een 

tegen de achtergrond van haar verplichting 

tot universele dienstverlening aanzienlijk 

deel of het geheel van haar netwerkactiva 

voor plaatselijke toegang op het nationale 

grondgebied af te staan aan een 

afzonderlijke rechtspersoon in ander 

eindeigendom, moet de nationale 

regelgevende instantie de gevolgen van de 

transactie beoordelen om de continuïteit 

van de verplichtingen tot universele 

dienstverlening op het geheel of in delen 

van het nationale grondgebied te 

waarborgen. Te dien einde moet de 

nationale regelgevende instantie die de 

verplichtingen tot universele 

dienstverlening heeft opgelegd door de 

onderneming vóór de het afstaan op de 

hoogte worden gesteld. De beoordeling van 

de nationale regelgevende instantie mag de 

afronding van de transactie niet in gevaar 

brengen. 

(213) Wanneer een aanbieder die is 

aangewezen om te zorgen voor de 

beschikbaarheid op een vaste locatie van 

internettoegang of 

spraakcommunicatiediensten, als bedoeld 

in artikel 81 van deze richtlijn, besluit een 

tegen de achtergrond van zijn verplichting 

tot universele dienstverlening aanzienlijk 

deel of het geheel van zijn netwerkactiva 

voor plaatselijke toegang op het nationale 

grondgebied af te staan aan een 

afzonderlijke rechtspersoon in ander 

eindeigendom, moet de nationale 

regelgevende instantie de gevolgen van de 

transactie beoordelen om de continuïteit 

van de verplichtingen tot universele 

dienstverlening op het geheel of in delen 

van het nationale grondgebied te 

waarborgen. Te dien einde moet de 

nationale regelgevende instantie die de 

verplichtingen tot universele 

dienstverlening heeft opgelegd door de 

aanbieder vóór het afstaan op de hoogte 

worden gesteld. De beoordeling van de 

nationale regelgevende instantie mag de 

afronding van de transactie niet in gevaar 

brengen. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 214 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(214) Om te zorgen voor stabiliteit en een 

geleidelijke overgang mogelijk te maken, 

moeten de lidstaten kunnen blijven zorgen 

voor het aanbieden van andere universele 

diensten op hun grondgebied, dan 

functionele internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie, die zijn opgenomen in de 

werkingssfeer van de universele 

verplichtingen op grond van Richtlijn 

(214) Om te zorgen voor stabiliteit en een 

geleidelijke overgang mogelijk te maken, 

moeten de lidstaten kunnen blijven zorgen 

voor het aanbieden van andere universele 

diensten op hun grondgebied, dan 

internettoegangs- en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie, die zijn opgenomen in de 

werkingssfeer van de universele 

verplichtingen op grond van Richtlijn 
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2002/22/EG na de inwerkingtreding van 

deze richtlijn, op voorwaarde dat deze 

diensten of vergelijkbare diensten niet 

beschikbaar zijn op normale commerciële 

voorwaarden. De mogelijkheid openbare 

betaaltelefoons, telefoongidsen en 

telefooninlichtingendiensten te blijven 

aanbieden in het kader van de 

universeledienstregeling, zolang de 

noodzaak daarvan blijft aangetoond, zou de 

lidstaten de nodige flexibiliteit geven om 

terdege rekening te houden met de 

uiteenlopende nationale omstandigheden. 

De financiering van dergelijke diensten 

moet echter gebeuren via 

overheidsmiddelen, zoals voor de overige 

universeledienstverplichtingen. 

2002/22/EG na de inwerkingtreding van 

deze richtlijn, op voorwaarde dat deze 

diensten of vergelijkbare diensten niet 

beschikbaar zijn op normale commerciële 

voorwaarden. De lidstaten moeten in staat 

zijn ervoor te zorgen dat op belangrijke 

toegangspunten tot het land, zoals 

luchthavens of trein- en busstations, 

evenals op plekken die in noodgevallen 

door personen worden gebruikt, zoals 

ziekenhuizen, politiebureaus en 

noodlocaties langs de snelweg, wordt 

voorzien in openbare telefooncellen en 

toegangspunten voor communicatie, 

teneinde te voldoen aan de redelijke 

behoeften van eindgebruikers, met 

inbegrip van eindgebruikers met een 

handicap. De mogelijkheid openbare 

betaaltelefoons, telefoongidsen en 

telefooninlichtingendiensten te blijven 

aanbieden in het kader van de 

universeledienstregeling, zolang de 

noodzaak daarvan blijft aangetoond, zou de 

lidstaten de nodige flexibiliteit geven om 

terdege rekening te houden met de 

uiteenlopende nationale omstandigheden. 

De financiering van dergelijke diensten 

moet echter gebeuren via 

overheidsmiddelen, zoals voor de overige 

universeledienstverplichtingen.  

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 215 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(215) De lidstaten moeten de situatie van 

eindgebruikers wat betreft hun gebruik van 

functionele internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten en met name 

ter zake van de betaalbaarheid blijven 

volgen. De betaalbaarheid van functionele 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten houdt 

verband met de informatie die de 

gebruikers ontvangen over de uitgaven 

(215) De lidstaten moeten de situatie van 

consumenten wat betreft hun gebruik van 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten en met name 

ter zake van de betaalbaarheid blijven 

volgen. De betaalbaarheid van 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten houdt 

verband met de informatie die de 

consumenten ontvangen over de uitgaven 
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voor het gebruik en de relatieve kosten van 

het gebruik in verhouding tot die van 

andere diensten, en houdt ook verband met 

hun vermogen om de uitgaven te 

beheersen. Betaalbaarheid betekent 

bijgevolg de consumenten rechten verlenen 

door verplichtingen op te leggen aan 

ondernemingen. Deze verplichtingen 

omvatten een bepaald niveau van 

detaillering van de rekeningen, de 

mogelijkheid voor consumenten tot 

selectieve nummerblokkering (zoals dure 

gesprekken met tariefnummers), de 

mogelijkheid voor consumenten de 

uitgaven te beheersen door middel van 

vooruitbetaling en de mogelijkheid voor 

consumenten de voorafgaande 

aansluitkosten te compenseren. Het kan 

nodig zijn deze maatregelen te herzien en 

te wijzigen in het licht van de 

marktontwikkelingen. 

voor het gebruik en de relatieve kosten van 

het gebruik in verhouding tot die van 

andere diensten, en houdt ook verband met 

hun vermogen om de uitgaven te 

beheersen. Betaalbaarheid betekent 

bijgevolg de consumenten rechten verlenen 

door verplichtingen op te leggen aan 

aanbieders. Deze verplichtingen omvatten 

een bepaald niveau van detaillering van de 

rekeningen, de mogelijkheid voor 

consumenten tot selectieve 

nummerblokkering (zoals dure gesprekken 

met tariefnummers), de mogelijkheid voor 

consumenten de uitgaven te beheersen door 

middel van vooruitbetaling en de 

mogelijkheid voor consumenten de 

voorafgaande aansluitkosten te 

compenseren. Het kan nodig zijn deze 

maatregelen te herzien en te wijzigen in het 

licht van de marktontwikkelingen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 217 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(217) Wanneer het aanbieden van 

functionele internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten of het 

aanbieden van andere universele diensten 

overeenkomstig artikel 85 leidt tot een 

onredelijke last voor een onderneming, 

waarbij naar behoren rekening wordt 

gehouden met de kosten en inkomsten en 

met de immateriële voordelen van het 

aanbieden van de betrokken diensten, kan 

die onredelijke last worden opgenomen in 

de berekening van de nettokosten van 

universele verplichtingen. 

(217) Wanneer het aanbieden van 

internettoegang en 

spraakcommunicatiediensten of het 

aanbieden van andere universele diensten 

overeenkomstig artikel 82 leidt tot een 

onredelijke last voor een aanbieder, 

waarbij naar behoren rekening wordt 

gehouden met de kosten en inkomsten en 

met de immateriële voordelen van het 

aanbieden van de betrokken diensten, kan 

die onredelijke last worden opgenomen in 

de berekening van de nettokosten van 

universele verplichtingen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 221 



 

AD\1133855NL.docx 37/162 PE602.838v03-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(221) Ingeval een 

universeledienstverplichting een 

onredelijke last voor de onderneming 

vormt, moeten de lidstaten regelingen voor 

een efficiënte dekking van de nettokosten 

kunnen invoeren. De nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen moeten uit 

overheidsmiddelen worden gefinancierd. 

Functionele internettoegang biedt niet 

alleen voordelen voor de sector 

elektronische communicatie maar ook voor 

de bredere online-economie en voor de 

samenleving als geheel. Het aanbieden van 

een verbinding die breedbandsnelheden 

ondersteunt aan een groter aantal 

eindgebruikers, stelt hen in staat gebruik te 

maken van onlinediensten en op die manier 

actief deel te nemen aan de digitale 

maatschappij. Het waarborgen van 

dergelijke verbindingen op basis van 

universele dienstverplichtingen dient op 

zijn minst evenzeer het publieke belang als 

de belangen van aanbieders van 

elektronische communicatie. Daarom 

moeten de lidstaten de nettokosten van 

dergelijke verbindingen die 

breedbandsnelheden ondersteunen als 

onderdeel van de universele dienst, 

compenseren met algemene 

overheidsmiddelen, waaronder onder meer 

financiering uit algemene 

overheidsbegrotingen moet worden 

begrepen. 

(221) Ingeval een 

universeledienstverplichting een 

onredelijke last voor de onderneming 

vormt, moeten de lidstaten regelingen voor 

een efficiënte dekking van de nettokosten 

kunnen invoeren. De nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen moeten uit 

overheidsmiddelen worden gefinancierd. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen 

lidstaten mechanismen vaststellen of 

handhaven om de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen te verdelen 

onder de aanbieders van elektronische 

communicatienetwerken en -diensten en 

ondernemingen die diensten van de 

informatiemaatschappij aanbieden. 

Dergelijke mechanismen moeten ten 

minste om de drie jaar worden herzien om 

te bepalen welke nettokosten verder 

moeten worden gedeeld en welke uit 

overheidsmiddelen moeten worden 

gecompenseerd. Functionele 

internettoegang biedt niet alleen voordelen 

voor de sector elektronische communicatie 

maar ook voor de bredere online-economie 

en voor de samenleving als geheel. Het 

aanbieden van een verbinding die 

breedbandsnelheden ondersteunt aan een 

groter aantal eindgebruikers, stelt hen in 

staat gebruik te maken van onlinediensten 

en op die manier actief deel te nemen aan 

de digitale maatschappij. Het waarborgen 

van dergelijke verbindingen op basis van 

universele dienstverplichtingen dient op 

zijn minst evenzeer het publieke belang als 

de belangen van aanbieders van 

elektronische communicatie. Daarom 

moeten de lidstaten de nettokosten van 

dergelijke verbindingen die 

breedbandsnelheden ondersteunen als 

onderdeel van de universele dienst, 

compenseren met algemene 

overheidsmiddelen, waaronder onder meer 

financiering uit algemene 

overheidsbegrotingen moet worden 

begrepen. 
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Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 227 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(227) Gezien de specifieke aspecten 

betreffende het melden van vermiste 

kinderen moeten de lidstaten zich blijven 

inzetten om ervoor te zorgen dat op hun 

grondgebied daadwerkelijk een goed 

werkend meldpunt voor vermiste kinderen 

beschikbaar is op het nummer 116000. 

(227) Gezien de specifieke aspecten 

betreffende het melden van vermiste 

kinderen moeten de lidstaten zich blijven 

inzetten om ervoor te zorgen dat op hun 

grondgebied daadwerkelijk een goed 

werkend meldpunt voor vermiste kinderen 

beschikbaar is op het nummer 116000. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun 

nationaal stelsel wordt beoordeeld op het 

vlak van de omzetting en 

tenuitvoerlegging van de richtlijn, met 

inachtneming van de maatregelen die 

nodig zijn om een toereikend 

dienstverleningsniveau te bereiken bij de 

werking van het nummer 116000 en om 

de nodige financiële middelen in te zetten 

voor de werking van dit telefonische 

meldpunt. De definitie van vermiste 

kinderen die vallen onder het nummer 

116000 moet de volgende categorieën 

omvatten: weggelopen kinderen, 

internationale ontvoering van kinderen, 

vermiste kinderen, ontvoering door 

ouders, vermiste migrantenkinderen, 

ontvoering door misdadigers, seksueel 

misbruik van kinderen en gevallen waarin 

het leven van een kind op het spel staat. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 227 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (227 bis) Hoewel er sinds de eerste 

telefonische meldpunten in gebruik 

werden genomen na het EC-besluit van 

2007 inspanningen zijn gedaan om het 
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bewustzijn te vergroten, kampen de 

telefonische meldpunten nog steeds met 

een variërende en vaak zeer lage 

bekendheid in eigen land. Een versterking 

van de inspanningen van deze 

meldpunten om het bewustzijn van het 

nummer en de geboden diensten te 

vergroten is een belangrijke stap naar een 

betere bescherming en ondersteuning van 

vermiste kinderen en naar het voorkomen 

van vermissingen. Daartoe moeten de 

lidstaten en de Commissie inspanningen 

blijven ondersteunen die het nummer 

116000 bekender maken bij het publiek en 

bij de relevante belanghebbenden in 

nationale stelsels voor 

kinderbescherming. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 229 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(229) De voltooiing van de interne markt 

voor elektronische communicatie vereist 

het wegnemen van belemmeringen voor 

eindgebruikers met betrekking tot de 

grensoverschrijdende toegang tot 

elektronische-communicatiediensten 

binnen de Unie. Aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten aan 

het publiek mogen eindgebruikers de 

toegang niet ontzeggen of beperken of hen 

discrimineren op grond van hun 

nationaliteit of lidstaat van verblijf. 

Differentiatie moet echter mogelijk zijn op 

basis van objectief gerechtvaardigde 

verschillen in kosten en risico’s, die verder 

kunnen gaan dan de maatregelen van 

Verordening 531/2012 ten aanzien van 

misbruik of afwijkend gebruik van 

gereguleerde retailroamingdiensten. 

(229) De voltooiing van de interne markt 

voor elektronische communicatie vereist 

het wegnemen van belemmeringen voor 

eindgebruikers met betrekking tot de 

grensoverschrijdende toegang tot 

elektronische-communicatiediensten 

binnen de Unie. Aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten aan 

het publiek mogen eindgebruikers de 

toegang niet ontzeggen of beperken of hen 

discrimineren op grond van hun 

nationaliteit, lidstaat van verblijf of van 

vestiging. Differentiatie moet echter 

mogelijk zijn op basis van objectief 

gerechtvaardigde verschillen in kosten en 

risico’s, die verder kunnen gaan dan de 

maatregelen van Verordening 531/2012 ten 

aanzien van misbruik of afwijkend gebruik 

van gereguleerde retailroamingdiensten. 
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Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 229 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (229 bis) Er blijven zeer aanzienlijke 

prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste 

als mobiele communicatie, tussen spraak- 

en sms-communicatie in eigen land en 

communicatie die in een andere lidstaat 

wordt afgegeven. Hoewel er aanzienlijke 

verschillen bestaan tussen landen, 

aanbieders en tariefpakketten en tussen 

vaste en mobiele diensten, blijft dit 

zwakkere consumenten treffen en blijft dit 

de naadloze communicatie binnen de EU 

hinderen. Aanzienlijke 

retailprijsverschillen tussen elektronische-

communicatiediensten die in dezelfde 

lidstaten worden afgegeven en die welke 

in een andere lidstaat worden afgegeven, 

moeten daarom worden gerechtvaardigd 

aan de hand van objectieve criteria. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 230 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(230) De uiteenlopende tenuitvoerlegging 

van de voorschriften betreffende de 

bescherming van eindgebruikers heeft 

geleid tot ernstige belemmeringen voor de 

interne markt, die gevolgen hebben voor 

zowel aanbieders als eindgebruikers van 

elektronische-communicatiediensten. Deze 

belemmeringen moeten worden 

weggenomen door de toepassing van 

dezelfde regels die zorgen voor een hoog 

gemeenschappelijk niveau van 

bescherming genieten in de gehele Unie. 

Een gekalibreerde volledige harmonisatie 

van de rechten van de eindgebruiker die 

onder deze richtlijn vallen, moet 

(230) De uiteenlopende tenuitvoerlegging 

van de voorschriften betreffende de 

bescherming van eindgebruikers heeft 

geleid tot ernstige belemmeringen voor de 

interne markt, die gevolgen hebben voor 

zowel aanbieders als eindgebruikers van 

elektronische-communicatiediensten. Deze 

belemmeringen moeten worden 

weggenomen door de toepassing van 

dezelfde regels die zorgen voor een hoog 

gemeenschappelijk niveau van 

bescherming genieten in de gehele Unie. 

Een gekalibreerde volledige harmonisatie 

van de rechten van de eindgebruiker die 

onder deze richtlijn vallen, moet 
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aanzienlijk meer rechtszekerheid bieden 

voor zowel de eindgebruikers als de 

aanbieders van elektronische-

communicatiediensten, en moeten de 

toegangsdrempels en onnodige 

nalevingslasten als gevolg van de 

versnippering van de regelgeving 

aanzienlijk verlagen. Volledige 

harmonisatie helpt bij het uit de weg 

ruimen van belemmeringen op de interne 

markt als gevolg van dergelijke nationale 

bepalingen betreffende eindgebruikers, die 

tegelijkertijd nationale aanbieders 

beschermen tegen concurrentie uit andere 

lidstaten. Om een hoog gemeenschappelijk 

niveau van bescherming te bereiken, 

moeten verschillende bepalingen 

betreffende eindgebruikers redelijkerwijs 

worden verbeterd in deze richtlijn in het 

licht van de beste praktijken in de lidstaten. 

Volledige harmonisatie van hun rechten 

vergroot het vertrouwen van 

eindgebruikers in de interne markt omdat 

zij profiteren van een even hoog niveau 

van bescherming bij het gebruik van 

elektronische-communicatiediensten, niet 

alleen in hun eigen land, maar ook wanneer 

zij in andere lidstaten wonen, werken of 

reizen. De lidstaten moeten de 

mogelijkheid behouden om een hoger 

niveau van bescherming van de 

eindgebruikers te handhaven, indien deze 

richtlijn voorziet in een uitdrukkelijke 

afwijking, en om op te treden op gebieden 

die niet onder deze richtlijn vallen. 

aanzienlijk meer rechtszekerheid bieden 

voor zowel de eindgebruikers als de 

aanbieders van elektronische-

communicatiediensten, en moeten de 

toegangsdrempels en onnodige 

nalevingslasten als gevolg van de 

versnippering van de regelgeving 

aanzienlijk verlagen. Volledige 

harmonisatie helpt bij het uit de weg 

ruimen van belemmeringen op de interne 

markt als gevolg van dergelijke nationale 

bepalingen betreffende eindgebruikers, die 

tegelijkertijd nationale aanbieders 

beschermen tegen concurrentie uit andere 

lidstaten. Om een hoog gemeenschappelijk 

niveau van bescherming te bereiken, 

moeten verschillende bepalingen 

betreffende eindgebruikers redelijkerwijs 

worden verbeterd in deze richtlijn in het 

licht van de beste praktijken in de lidstaten. 

Volledige harmonisatie van hun rechten 

vergroot het vertrouwen van 

eindgebruikers in de interne markt omdat 

zij profiteren van een even hoog niveau 

van bescherming bij het gebruik van 

elektronische-communicatiediensten, niet 

alleen in hun eigen land, maar ook wanneer 

zij in andere lidstaten wonen, werken of 

reizen. Evenzo dienen aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten 

ervan te zijn verzekerd dat de bepalingen 

betreffende eindgebruikers en de 

algemene machtigingsvoorwaarden niet 

verschillen ten opzichte van de bepalingen 

betreffende eindgebruikers. De lidstaten 

moeten de mogelijkheid behouden om een 

hoger niveau van bescherming van de 

eindgebruikers te handhaven, indien deze 

richtlijn voorziet in een uitdrukkelijke 

afwijking, en om op te treden op gebieden 

die niet onder deze richtlijn vallen. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 231 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(231) Contracten vormen een belangrijk 

hulpmiddel voor eind gebruikers om 

transparantie van de informatie en 

rechtszekerheid te waarborgen. De meeste 

aanbieders van diensten in een 

concurrerende omgeving sluiten contracten 

met hun klanten om redenen van 

commerciële wenselijkheid. Buiten de 

bepalingen van deze richtlijn zijn de 

voorschriften van bestaande Unie 

wetgeving inzake 

consumentenbescherming met betrekking 

tot contracten, met name Richtlijn 

2011/83/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende 

consumentenrechten39 en Richtlijn 

93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, van 

toepassing op consumententransacties met 

betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten. 

(231) Contracten vormen een belangrijk 

hulpmiddel voor eind gebruikers om 

transparantie van de informatie en 

rechtszekerheid te waarborgen. De meeste 

aanbieders van diensten in een 

concurrerende omgeving sluiten contracten 

met hun klanten om redenen van 

commerciële wenselijkheid. Buiten de 

bepalingen van deze richtlijn zijn de 

voorschriften van bestaande Unie 

wetgeving inzake 

consumentenbescherming met betrekking 

tot contracten, met name Richtlijn 

2011/83/EU van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende 

consumentenrechten39 en Richtlijn 

93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 

betreffende oneerlijke bedingen in 

consumentenovereenkomsten, van 

toepassing op consumententransacties met 

betrekking tot elektronische-

communicatienetwerken en -diensten. De 

opneming van informatievereisten in deze 

richtlijn, die ook vereist zouden kunnen 

zijn uit hoofde van Richtlijn 2011/83/EU, 

mag niet leiden tot duplicatie van dezelfde 

informatie in precontractuele en 

contractuele documenten. De informatie 

die in verband met deze richtlijn wordt 

verstrekt, inclusief eventuele 

prescriptievere en uitvoerigere 

informatievereisten, moet worden geacht 

aan dergelijke vereisten te voldoen uit 

hoofde van Richtlijn 2011/83/EU. 

__________________ __________________ 

39 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot 

wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 

Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 

van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 van 

22.11.2011, blz. 64). 

39 Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende consumentenrechten, tot 

wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 

Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 

van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 van 

22.11.2011, blz. 64). 



 

AD\1133855NL.docx 43/162 PE602.838v03-00 

 NL 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 232 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(232) Bepalingen over contracten in deze 

richtlijn moeten van toepassing zijn, 

ongeacht het bedrag van een door de klant 

te verrichten betaling. Zij moeten niet 

alleen van toepassing zijn op consumenten, 

maar ook op micro- en kleine 

ondernemingen zoals gedefinieerd in 

Aanbeveling 2003/361/EG van de 

Commissie, van wie de 

onderhandelingspositie vergelijkbaar is met 

die van consumenten en die daarom van 

hetzelfde beschermingsniveau moeten 

genieten . De bepalingen over contracten, 

met inbegrip van die welke in Richtlijn 

2011/83/EU betreffende 

consumentenrechten zijn vastgesteld, 

moeten automatisch van toepassing zijn op 

die ondernemingen, tenzij zij verkiezen 

met aanbieders van elektronische-

communicatiediensten te onderhandelen 

over geïndividualiseerde contract 

voorwaarden. Anders dan micro- en kleine 

ondernemingen, hebben grotere 

ondernemingen doorgaans een sterkere 

onderhandelingspositie en zijn zij daarom 

niet afhankelijk van dezelfde contractuele-

informatievereisten als consumenten. 

Andere bepalingen, zoals over portabiliteit 

van nummers, die ook voor grotere 

ondernemingen van belang zijn, moeten 

van toepassing blijven op alle 

eindgebruikers. 

(232) De bepalingen over contracten in 

deze richtlijn moeten niet alleen van 

toepassing zijn op consumenten, maar ook 

op micro- en kleine ondernemingen zoals 

gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 

van de Commissie en non-

profitorganisaties zoals gedefinieerd in de 

wetgeving van de lidstaat, van wie de 

onderhandelingspositie vergelijkbaar is met 

die van consumenten en die daarom van 

hetzelfde beschermingsniveau moeten 

genieten. De bepalingen over contracten, 

met inbegrip van die welke in Richtlijn 

2011/83/EU betreffende 

consumentenrechten zijn vastgesteld, 

moeten automatisch van toepassing zijn op 

die ondernemingen, tenzij zij verkiezen 

met aanbieders van elektronische-

communicatiediensten te onderhandelen 

over geïndividualiseerde contract 

voorwaarden. Anders dan micro- en kleine 

ondernemingen, hebben grotere 

ondernemingen doorgaans een sterkere 

onderhandelingspositie en zijn zij daarom 

niet afhankelijk van dezelfde contractuele-

informatievereisten als consumenten. 

Andere bepalingen, zoals over portabiliteit 

van nummers, die ook voor grotere 

ondernemingen van belang zijn, moeten 

van toepassing blijven op alle 

eindgebruikers. "Non-profitorganisatie" is 

een juridische entiteit die geen winst 

maakt voor zijn eigenaars of leden. 

Normaal gesproken zijn non-

profitorganisaties 

liefdadigheidsinstellingen of andere 

soorten organisaties van openbaar belang. 

Aangezien de situatie van organisaties 

zonder winstoogmerk vergelijkbaar is met 

die van micro- en kleine ondernemingen, 
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is het derhalve legitiem om deze 

organisaties op dezelfde wijze te 

behandelen als micro- of kleine 

ondernemingen in het kader van deze 

richtlijn, wat de rechten van 

eindgebruikers betreft. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 233 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(233) De specifieke kenmerken van de 

sector elektronische communicatie 

vereisen, naast horizontale contractregels, 

een beperkt aantal aanvullende bepalingen 

ter bescherming van de eindgebruiker. 

Eindgebruikers moeten onder meer worden 

geïnformeerd over de kwaliteit van de 

aangeboden dienstverleningsniveaus, de 

voorwaarden voor promoties en 

beëindiging van contracten, de 

toepasselijke tariefplannen en de tarieven 

voor diensten waarvoor bijzondere 

tariefvoorwaarden gelden. Deze informatie 

is relevant voor de meeste algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten, maar niet voor 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten. Om de 

eindgebruiker in staat te stellen een 

weloverwogen keuze te maken, is het van 

essentieel belang dat de vereiste relevante 

informatie wordt verstrekt vóór de sluiting 

van het contract en in duidelijke en 

begrijpelijke taal. Om dezelfde reden 

moeten aanbieders een samenvatting van 

de belangrijkste contractvoorwaarden 

verstrekken. Om vergelijkingen te 

vergemakkelijken en nalevingskosten te 

verlagen, moet BEREC een model voor 

dergelijke samenvattingen vaststellen. 

(233) De specifieke kenmerken van de 

sector elektronische communicatie 

vereisen, naast horizontale contractregels, 

een beperkt aantal aanvullende bepalingen 

ter bescherming van de eindgebruiker. 

Eindgebruikers moeten onder meer worden 

geïnformeerd over de kwaliteit van de 

aangeboden dienstverleningsniveaus, de 

voorwaarden voor promoties en 

beëindiging van contracten, de 

toepasselijke tariefplannen en de tarieven 

voor diensten waarvoor bijzondere 

tariefvoorwaarden gelden. Deze informatie 

is relevant voor internettoegangsdiensten, 

algemeen beschikbare persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt. Een aanbieder van 

openbare 

elektronischecommunicatiediensten mag 

niet onderworpen zijn aan de 

verplichtingen inzake informatievereisten 

voor contracten waarbij de aanbieder en 

daaraan gelieerde ondernemingen of 

personen geen vergoeding ontvangen die 

direct of indirect verband houdt met het 

aanbieden van 

elektronischecommunicatiediensten. Een 

dergelijke situatie zou bijvoorbeeld 

betrekking kunnen hebben op een 

universiteit die bezoekers gratis toegang 

geeft tot haar Wi-Fi-netwerk op de 

campus zonder enige vorm van 

vergoeding te ontvangen voor het 
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aanbieden van haar 

elektronischecommunicatiedienst, noch 

door betaling door de gebruikers, noch 

door reclame-inkomsten. Om de 

eindgebruiker in staat te stellen een 

weloverwogen keuze te maken, is het van 

essentieel belang dat de vereiste relevante 

informatie wordt verstrekt vóór de sluiting 

van het contract en in duidelijke en 

begrijpelijke taal. Om dezelfde reden 

moeten aanbieders een samenvatting van 

de belangrijkste contractvoorwaarden 

verstrekken. Om vergelijkingen te 

vergemakkelijken en nalevingskosten te 

verlagen, moet de Commissie, na overleg 

met Berec, een model voor dergelijke 

samenvattingen goedkeuren. De 

informatie die vóór de sluiting van het 

contract wordt verstrekt en het model voor 

de samenvatting van de 

contractvoorwaarden maken integraal 

deel uit van het definitieve contract. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 235 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(235) Met betrekking tot de 

eindapparatuur moeten in het 

klantencontract alle beperkingen worden 

gespecificeerd die de aanbieder oplegt wat 

het gebruik van de apparatuur betreft, 

bijvoorbeeld door mobiele apparatuur te 

simlocken, indien dergelijke beperkingen 

niet bij de nationale wetgeving verboden 

zijn, en alle kosten die bij het aflopen van 

het contract vóór of op de afgesproken 

einddatum verschuldigd zijn, inclusief de 

kosten die worden opgelegd om de 

apparatuur te mogen behouden. Alle kosten 

voor eindapparatuur die bij de vervroegde 

beëindiging van het contract verschuldigd 

zijn moeten worden berekend op basis van 

gebruikelijke afschrijvingsmethoden, en 

andere promotionele voordelen op pro rata 

(235) Met betrekking tot de 

eindapparatuur moeten in het 

klantencontract alle beperkingen worden 

gespecificeerd die de aanbieder oplegt wat 

het gebruik van de apparatuur betreft, 

bijvoorbeeld door mobiele apparatuur te 

simlocken, indien dergelijke beperkingen 

niet bij de nationale wetgeving verboden 

zijn, en alle kosten die bij het aflopen van 

het contract vóór of op de afgesproken 

einddatum verschuldigd zijn, inclusief de 

kosten die worden opgelegd om de 

apparatuur te mogen behouden. Wanneer 

de eindgebruiker de eindapparatuur wenst 

te behouden die bij de sluiting van het 

contract aan dat contract werd gekoppeld, 

bedraagt de verschuldigde vergoeding niet 

meer dan de waarde pro rata temporis 
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temporis-basis. daarvan op het ogenblik dat het contract 

werd gesloten of het resterende gedeelte 
van de servicevergoeding tot het aflopen 

van het contract, al naargelang welk 

bedrag het laagst is. De lidstaten mogen 

andere methodes voor de berekening van 

de vergoeding, indien die vergoeding 

gelijk is aan of minder is dan de 

berekende vergoeding. Eventuele 

beperkingen van het gebruik van 

eindapparatuur op andere netwerken 

moeten kosteloos door de aanbieder 

worden opgeheven, ten laatste bij de 

betaling van een dergelijke vergoeding. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 237 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(237) De beschikbaarheid van 

transparante, actuele en vergelijkbare 

informatie over aanbiedingen en diensten is 

een cruciaal element voor consumenten op 

concurrerende markten waar verscheidene 

dienstverleners hun diensten aanbieden. De 

eindgebruikers moeten in staat zijn 

gemakkelijk de prijzen van de diverse op 

de markt aangeboden diensten te 

vergelijken, gebaseerd op informatie die in 

een gemakkelijk toegankelijke vorm 

bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te 

stellen gemakkelijk de prijzen en diensten 

te vergelijken, moeten de nationale 

regelgevende instanties van de aanbieders 

van elektronischecommunicatienetwerken 

en/of andere elektronischecommunicatie 

diensten dan nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten, een 

grotere transparantie op het gebied van 

informatie (met inbegrip van tarieven, 

kwaliteit van de dienst, beperkingen inzake 

de geleverde eindapparatuur en andere 

relevante statistieken) kunnen eisen. Elke 

dergelijke vereiste moet terdege rekening 

houden met de specifieke kenmerken van 

(237) De beschikbaarheid van 

transparante, actuele en vergelijkbare 

informatie over aanbiedingen en diensten is 

een cruciaal element voor consumenten op 

concurrerende markten waar verscheidene 

dienstverleners hun diensten aanbieden. De 

eindgebruikers moeten in staat zijn 

gemakkelijk de prijzen van de diverse op 

de markt aangeboden diensten te 

vergelijken, gebaseerd op informatie die in 

een gemakkelijk toegankelijke vorm 

bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te 

stellen gemakkelijk de prijzen en diensten 

te vergelijken, moeten de nationale 

regelgevende instanties van de aanbieders 

van elektronische-

communicatienetwerken en/of 

internettoegangsdiensten, algemeen 

beschikbare persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt een grotere transparantie 

op het gebied van informatie (met inbegrip 

van tarieven, kwaliteit van de dienst, 

beperkingen inzake de geleverde 

eindapparatuur en andere relevante 
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die netwerken en diensten. Zij moeten er 

ook voor zorgen dat derden het recht 

krijgen om kosteloos de openbaar 

beschikbare informatie te gebruiken welke 

door zulke aanbieders is gepubliceerd, met 

het oog op het aanbieden van 

vergelijkingsinstrumenten. 

statistieken) kunnen eisen. Elke dergelijke 

vereiste moet terdege rekening houden met 

de specifieke kenmerken van die 

netwerken en diensten. Zij moeten er ook 

voor zorgen dat derden het recht krijgen 

om kosteloos de openbaar beschikbare 

informatie te gebruiken welke door zulke 

aanbieders is gepubliceerd, met het oog op 

het aanbieden van 

vergelijkingsinstrumenten.  

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 240 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(240) Onafhankelijke 

vergelijkingsinstrumenten moeten 

functioneel onafhankelijk zijn van 

aanbieders van algemeen beschikbare 

elektronische-communicatiediensten. Zij 

kunnen tot stand worden gebracht door 

particuliere ondernemingen of door of 

namens bevoegde instanties, maar zij 

moeten voldoen aan bepaalde 

kwaliteitscriteria, daaronder begrepen het 

vereiste dat de gegevens betreffende de 

eigenaars worden meegedeeld, dat er 

nauwkeurige en actuele informatie wordt 

verstrekt, dat het meest recente tijdstip van 

de actualisering wordt vermeld, en dat er 

duidelijke, objectieve criteria voor de 

vergelijking worden gehanteerd; ook moet 

het instrument een breed scala aan 

aanbiedingen voor andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten presenteren, dat een 

significant deel van de markt bestrijkt. De 

lidstaten moeten kunnen bepalen hoe vaak 

de informatie die door 

vergelijkingsinstrumenten aan 

eindgebruikers wordt verstrekt, moet 

worden herzien en geactualiseerd, rekening 

houdend met de frequentie waarmee 

(240) Onafhankelijke 

vergelijkingsinstrumenten moeten 

functioneel onafhankelijk zijn van 

aanbieders van algemeen beschikbare 

elektronische-communicatiediensten. Zij 

kunnen tot stand worden gebracht door 

particuliere ondernemingen of door of 

namens bevoegde instanties, maar zij 

moeten voldoen aan bepaalde 

kwaliteitscriteria, daaronder begrepen het 

vereiste dat de gegevens betreffende de 

eigenaars worden meegedeeld, dat er 

nauwkeurige en actuele informatie wordt 

verstrekt, dat het meest recente tijdstip van 

de actualisering wordt vermeld, en dat er 

duidelijke, objectieve criteria voor de 

vergelijking worden gehanteerd; ook moet 

het instrument een breed scala aan 

aanbiedingen voor andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten presenteren, dat een 

significant deel van de markt bestrijkt. 

Geen enkele aanbieder mag in de 

zoekresultaten een andere gunstige 

behandeling krijgen dan die welke op die 

duidelijke, objectieve criteria is gebaseerd. 
De lidstaten moeten kunnen bepalen hoe 

vaak de informatie die door 
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aanbieders van andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, hun tarief- en 

kwaliteitsinformatie in het algemeen 

actualiseren. Indien er in een lidstaat 

slechts één vergelijkingsinstrument bestaat 

en dit instrument niet meer operationeel is 

of niet langer aan de kwaliteitscriteria 

voldoet, dient de lidstaat erop toe te zien 

dat eindgebruikers binnen een redelijke 

termijn op nationaal niveau toegang 

hebben tot een andere 

vergelijkingswebsite. 

vergelijkingsinstrumenten aan 

eindgebruikers wordt verstrekt, moet 

worden herzien en geactualiseerd, rekening 

houdend met de frequentie waarmee 

aanbieders van andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, hun tarief- en 

kwaliteitsinformatie in het algemeen 

actualiseren. Indien er in een lidstaat 

slechts één vergelijkingsinstrument bestaat 

en dit instrument niet meer operationeel is 

of niet langer aan de kwaliteitscriteria 

voldoet, dient de lidstaat erop toe te zien 

dat eindgebruikers binnen een redelijke 

termijn op nationaal niveau toegang 

hebben tot een andere 

vergelijkingswebsite. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 241 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(241) Om kwesties van algemeen belang 

met betrekking tot het gebruik van 

algemeen beschikbare elektronische 

communicatiediensten aan te pakken en de 

bescherming van de rechten en vrijheden 

van derden te bevorderen, moeten de 

bevoegde instanties met de hulp van de 

aanbieders informatie van algemeen belang 

over het gebruik van dergelijke diensten 

kunnen produceren en laten verspreiden. 

Deze kan informatie van algemeen belang 

omvatten over de meest voorkomende 

inbreuken en de rechtsgevolgen daarvan, 

bijvoorbeeld over schending van het 

auteursrecht, ander onwettig gebruik en 

de verspreiding van schadelijke inhoud, 

en ook advies over en manieren om zich te 

beschermen tegen gevaren voor de 

persoonlijke veiligheid, die bijvoorbeeld 

het gevolg kunnen zijn van de vrijgave van 

persoonlijke informatie in bepaalde 

(241) Om kwesties van algemeen belang 

met betrekking tot het gebruik van 

algemeen beschikbare elektronische 

communicatiediensten aan te pakken en de 

bescherming van de rechten en vrijheden 

van derden te bevorderen, moeten de 

bevoegde instanties met de hulp van de 

aanbieders informatie van algemeen belang 

over het gebruik van dergelijke diensten 

kunnen produceren en laten verspreiden. 

Deze kan informatie van algemeen belang 

omvatten over de meest voorkomende 

inbreuken en de rechtsgevolgen daarvan, 

advies over en manieren om zich te 

beschermen tegen gevaren voor de 

persoonlijke veiligheid, die bijvoorbeeld 

het gevolg kunnen zijn van de vrijgave van 

persoonlijke informatie in bepaalde 

omstandigheden, de persoonlijke 

levenssfeer en persoonsgegevens, evenals 

het beschikbaar zijn van gemakkelijk te 
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omstandigheden, de persoonlijke 

levenssfeer en persoonsgegevens, evenals 

het beschikbaar zijn van gemakkelijk te 

gebruiken en configureerbare software of 

software-opties ter bescherming van 

kinderen of kwetsbare personen. De 

informatieverstrekking kan worden 

gecoördineerd volgens de 

samenwerkingsprocedure waarin is 

voorzien in deze richtlijn. Dergelijke 

informatie van algemeen belang dient 

wanneer nodig te worden geactualiseerd en 

in door de lidstaten te bepalen, eenvoudig 

te begrijpen formats en op de websites van 

de nationale overheden te worden 

aangeboden. De nationale regelgevende 

instanties moeten de aanbieders kunnen 

verplichten deze gestandaardiseerde 

informatie te verspreiden naar al hun 

klanten op een manier die de nationale 

regelgevende instanties geschikt achten. De 

verspreiding van deze informatie mag de 

ondernemingen echter niet buitensporig 

belasten. De lidstaten moeten verzoeken 

om verspreiding van deze informatie via de 

kanalen die de ondernemingen gebruiken 

voor de normale zakelijke communicatie 

met eindgebruikers. 

gebruiken en configureerbare software of 

software-opties ter bescherming van 

kinderen of kwetsbare personen. De 

informatieverstrekking kan worden 

gecoördineerd volgens de 

samenwerkingsprocedure waarin is 

voorzien in deze richtlijn. Dergelijke 

informatie van algemeen belang dient 

wanneer nodig te worden geactualiseerd en 

in door de lidstaten te bepalen, eenvoudig 

te begrijpen formats en op de websites van 

de nationale overheden te worden 

aangeboden. De nationale regelgevende 

instanties moeten de aanbieders kunnen 

verplichten deze gestandaardiseerde 

informatie te verspreiden naar al hun 

klanten op een manier die de nationale 

regelgevende instanties geschikt achten. De 

verspreiding van deze informatie mag de 

aanbieders echter niet buitensporig 

belasten. De lidstaten moeten verzoeken 

om verspreiding van deze informatie via de 

kanalen die de aanbieders gebruiken voor 

de normale zakelijke communicatie met 

eindgebruikers . 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 243 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(243) Nationale regelgevende instanties 

moeten bevoegd zijn om de kwaliteit van 

de diensten te controleren en om 

systematisch informatie in te winnen over 

de kwaliteit van de op hun grondgebied 

aangeboden diensten, met inbegrip van 

informatie over het aanbieden van diensten 

aan gehandicapte eindgebruikers. Deze 

informatie moet worden ingewonnen op 

basis van criteria die vergelijkingen tussen 

aanbieders van diensten en tussen lidstaten 

mogelijk maken. Ondernemingen die 

(243) Nationale regelgevende instanties 

moeten bevoegd zijn om de kwaliteit van 

de diensten te controleren en om 

systematisch informatie in te winnen over 

de kwaliteit van de op hun grondgebied 

aangeboden diensten, met inbegrip van 

informatie over het aanbieden van diensten 

aan gehandicapte eindgebruikers. Deze 

informatie moet worden ingewonnen op 

basis van criteria die vergelijkingen tussen 

aanbieders van diensten en tussen lidstaten 

mogelijk maken. Ondernemingen die 
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elektronische- communicatiediensten 

aanbieden in een concurrerende omgeving, 

maken gewoonlijk om redenen van 

commercieel voordeel toereikende en 

actuele informatie over hun diensten 

openbaar. Nationale regelgevende 

instanties moeten evenwel de 

openbaarmaking van dergelijke informatie 

kunnen eisen, indien wordt aangetoond dat 

die informatie in feite niet beschikbaar is 

voor het publiek. De nationale 

regelgevende instanties moeten ook de 

door de dienstaanbieders toe te passen 

meetmethoden vaststellen, teneinde de 

vergelijkbaarheid van de verstrekte 

gegevens te verbeteren. Om de 

vergelijkbaarheid in heel de Unie te 

vergemakkelijken en de nalevingskosten te 

verlagen, moet BEREC richtsnoeren 

vaststellen over de relevante parameters 

voor de kwaliteit van de dienstverlening, 

waarmee nationale regelgevende instanties 

zoveel mogelijk rekening moeten houden. 

elektronische- communicatiediensten 

aanbieden in een concurrerende omgeving, 

maken gewoonlijk om redenen van 

commercieel voordeel toereikende en 

actuele informatie over hun diensten 

openbaar. Wanneer een aanbieder van een 

elektronischecommunicatiedienst om 

redenen die verband houden met de 

technische levering van de dienst geen 

controle heeft over de kwaliteit van de 

dienst of geen minimumkwaliteit van de 

dienst aanbiedt, mag hij niet worden 

verplicht informatie over de kwaliteit van 

de dienst te verstrekken. Nationale 

regelgevende instanties moeten evenwel de 

openbaarmaking van dergelijke informatie 

kunnen eisen, indien wordt aangetoond dat 

die informatie in feite niet beschikbaar is 

voor het publiek. De nationale 

regelgevende instanties moeten ook de 

door de dienstaanbieders toe te passen 

meetmethoden vaststellen, teneinde de 

vergelijkbaarheid van de verstrekte 

gegevens te verbeteren. Om de 

vergelijkbaarheid in heel de Unie te 

vergemakkelijken en de nalevingskosten te 

verlagen, moet BEREC richtsnoeren 

vaststellen over de relevante parameters 

voor de kwaliteit van de dienstverlening, 

waarmee nationale regelgevende instanties 

zoveel mogelijk rekening moeten houden. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 244 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(244) Om ten volle te kunnen profiteren 

van de mededinging, moeten de 

consumenten geïnformeerde keuzes 

kunnen maken en van dienstenleverancier 

kunnen veranderen wanneer dat in hun 

belang is. Het is essentieel dat zij dit 

kunnen doen zonder gehinderd te worden 

door juridische, technische of praktische 

belemmeringen, zoals contractuele 

(244) Om ten volle te kunnen profiteren 

van de mededinging, moeten de 

consumenten geïnformeerde keuzes 

kunnen maken en van dienstenleverancier 

kunnen veranderen wanneer dat in hun 

belang is. Het is essentieel dat zij dit 

kunnen doen zonder gehinderd te worden 

door juridische, technische of praktische 

belemmeringen, zoals contractuele 
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voorwaarden, procedures, heffingen, enz. 

Dit sluit niet uit dat ondernemingen in 

contracten met consumenten een redelijke 

minimumcontractperiode van maximaal 24 

maanden opnemen . De lidstaten moeten 

echter de mogelijkheid hebben om te 

voorzien in een kortere maximumduur in 

het licht van nationale omstandigheden, 

zoals concurrentieniveaus en de stabiliteit 

van netwerkinvesteringen. Onafhankelijk 

van het contract voor een elektronische-

communicatiedienst kunnen consumenten 

een langere terugbetalingstermijn voor 

fysieke verbindingen verkiezen en daar 

baat bij hebben. Dergelijke 

consumentenverbintenissen kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het bevorderen 

van de uitrol van connectiviteitsnetwerken 

met zeer hoge capaciteit tot aan of tot zeer 

dicht bij de gebouwen van de 

eindgebruiker, onder meer door regelingen 

betreffende bundeling van de vraag, 

waardoor investeerders in netwerken 

initiële risico’s kunnen verminderen. De 

rechten van de consument om te kunnen 

overstappen tussen aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten, zoals 

vastgesteld bij deze richtlijn, mogen echter 

niet worden beperkt door dergelijke 

terugbetalingstermijnen in contracten 

betreffende fysieke verbindingen. 

voorwaarden, procedures, heffingen, enz. 

Dit sluit niet uit dat aanbieders in 

contracten met consumenten een redelijke 

minimumcontractperiode van maximaal 24 

maanden opnemen . De lidstaten moeten 

echter de mogelijkheid hebben om te 

voorzien in een kortere maximumduur in 

het licht van nationale omstandigheden, 

zoals concurrentieniveaus en de stabiliteit 

van netwerkinvesteringen, en aanbieders 

moeten ten minste een contract van twaalf 

maanden of minder aanbieden. 

Onafhankelijk van het contract voor een 

elektronische-communicatiedienst kunnen 

consumenten een langere 

terugbetalingstermijn voor fysieke 

verbindingen verkiezen en daar baat bij 

hebben. Dergelijke 

consumentenverbintenissen kunnen een 

belangrijke rol spelen bij het bevorderen 

van de uitrol van connectiviteitsnetwerken 

met zeer hoge capaciteit tot aan of tot zeer 

dicht bij de gebouwen van de 

eindgebruiker, onder meer door regelingen 

betreffende bundeling van de vraag, 

waardoor investeerders in netwerken 

initiële risico’s kunnen verminderen. De 

rechten van de consument om te kunnen 

overstappen tussen aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten, zoals 

vastgesteld bij deze richtlijn, mogen echter 

niet worden beperkt door dergelijke 

terugbetalingstermijnen in contracten 

betreffende fysieke verbindingen, en 

dergelijke contracten mogen geen 

eindapparatuur of 

internettoegangsapparatuur, zoals 

telefoontoestellen, routers of modems, 

omvatten. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 245 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(245) De consumenten moeten in staat (245) De consumenten moeten in staat 
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zijn kosteloos hun contract te beëindigen, 

ook in gevallen van automatische 

verlenging na het verstrijken van de 

oorspronkelijke contractstermijn. 

zijn kosteloos hun contract te beëindigen, 

ook in gevallen van automatische 

verlenging na het verstrijken van de 

contractstermijn. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 246 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(246) Alle wijzigingen van de 

contractvoorwaarden die worden opgelegd 

door de aanbieders van andere algemeen 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, ten nadele van de 

eindgebruiker, bijvoorbeeld met betrekking 

tot kosten, tarieven, 

datavolumebeperkingen, datasnelheden, 

dekking of verwerking van 

persoonsgegevens, moeten worden geacht 

aanleiding te geven tot het recht van de 

eindgebruiker om het contract kosteloos te 

beëindigen, zelfs indien deze gepaard gaan 

met wijzigingen in het voordeel van de 

eindgebruiker. 

(246) Alle wijzigingen van de 

contractvoorwaarden die worden 

voorgesteld door de aanbieders van 

algemeen beschikbare 

internettoegangsdiensten of 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt, ten nadele van de 

eindgebruiker, bijvoorbeeld met betrekking 

tot kosten, tarieven, 

datavolumebeperkingen, datasnelheden, 

dekking of verwerking van 

persoonsgegevens, moeten worden geacht 

aanleiding te geven tot het recht van de 

eindgebruiker om het contract kosteloos te 

beëindigen, zelfs indien deze gepaard gaan 

met wijzigingen in het voordeel van de 

eindgebruiker. Eindgebruikers moeten van 

wijzigingen aan de contractuele 

voorwaarden op de hoogte worden 

gebracht via een duurzame drager, zoals 

papier, een USB-stick, een cd-rom, een 

dvd, een geheugenkaart, de vaste schijf 

van een computer of een e-mail.  

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 248 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(248) Nummerportabiliteit is een 

essentieel element in het bevorderen van de 

(248) Nummerportabiliteit is een 

essentieel element in het bevorderen van de 
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keuze van de consument en daadwerkelijke 

mededinging in concurrerende 

elektronische- communicatiemarkten. 

Eindgebruikers die daarom verzoeken, 

moeten hun nummer(s) op het openbare 

telefoonnetwerk kunnen behouden 

ongeacht de dienstaanbiedende 

onderneming. Deze richtlijn is niet van 

toepassing op het aanbieden van 

nummerportabiliteit tussen aansluitingen 

op het openbare telefoonnetwerk op vaste 

en niet vaste locaties. De lidstaten kunnen 

evenwel bepalingen toepassen inzake het 

overdragen van nummers tussen netwerken 

die diensten op een vaste locatie aanbieden 

en mobiele netwerken. 

keuze van de consument en daadwerkelijke 

mededinging in concurrerende 

elektronische- communicatiemarkten. 

Eindgebruikers die daarom verzoeken, 

moeten hun nummer(s) op het openbare 

telefoonnetwerk kunnen behouden 

ongeacht de dienstaanbieder en gedurende 

een beperkte periode tijdens het 

overstappen tussen dienstaanbieders. 

Deze richtlijn is niet van toepassing op het 

aanbieden van nummerportabiliteit tussen 

aansluitingen op het openbare 

telefoonnetwerk op vaste en niet vaste 

locaties. De lidstaten kunnen evenwel 

bepalingen toepassen inzake het 

overdragen van nummers tussen netwerken 

die diensten op een vaste locatie aanbieden 

en mobiele netwerken. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 251 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(251) Nummerportabiliteit is een 

essentieel element in het bevorderen van 

de keuze van de consument en 

daadwerkelijke mededinging in 

concurrerende elektronische- 

communicatiemarkten en moet onverwijld 

worden uitgevoerd zodat het nummer 

binnen één werkdag geactiveerd en 

operationeel is en de dienst voor de 

gebruiker niet langer dan een werkdag 

onderbroken is. Ter vergemakkelijking van 

een éénloketsysteem waarmee de ervaring 

van een naadloze overstap voor 

eindgebruikers mogelijk wordt, moet het 

overstapproces door de ontvangende 

aanbieder van elektronische communicatie 

aan het publiek worden geleid. De 

nationale regelgevende instanties kunnen 

het totaalproces voor het overdragen van 

nummers voorschrijven met inachtneming 

van nationale bepalingen inzake contracten 

en technologische ontwikkelingen. De 

(251) Nummerportabiliteit moet 

onverwijld worden uitgevoerd zodat het 

nummer binnen één werkdag geactiveerd 

en operationeel is en de dienst voor de 

consument niet langer dan een werkdag 

onderbroken is vanaf de overeengekomen 

datum. Ter vergemakkelijking van een 

éénloketsysteem waarmee de ervaring van 

een naadloze overstap voor consumenten 

mogelijk wordt, moet het overstapproces 

door de ontvangende aanbieder van 

elektronische communicatie aan het 

publiek worden geleid. De nationale 

regelgevende instanties kunnen het 

totaalproces voor het overdragen van 

nummers voorschrijven met inachtneming 

van nationale bepalingen inzake contracten 

en technologische ontwikkelingen. Dit 

moet, waar beschikbaar, een vereiste 

inhouden die stelt dat het proces voor het 

overdragen van nummers moet verlopen 

via etherdistributie, tenzij anders 
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ervaring in sommige lidstaten heeft geleerd 

dat het risico bestaat dat consumenten te 

maken krijgen met een verandering van 

aanbieder zonder hun instemming. Dit is 

een kwestie die voornamelijk door de 

rechtshandhavingsautoriteiten moet 

worden aangepakt, maar de lidstaten 

moeten met betrekking tot het 

overschakelingsproces de passende 

minimummaatregelen kunnen opleggen, 

onder meer adequate sancties, die nodig 

zijn om het genoemde risico zo veel 

mogelijk te beperken, en ervoor kunnen 

zorgen dat consumenten gedurende het 

gehele overschakelproces worden 

beschermd zonder het proces minder 

aantrekkelijk voor consumenten te maken. 

gevraagd door een eindgebruiker. De 

ervaring in sommige lidstaten heeft geleerd 

dat het risico bestaat dat consumenten te 

maken krijgen met een verandering van 

aanbieder zonder hun instemming. Dit is 

een kwestie die voornamelijk door de 

rechtshandhavingsautoriteiten moet 

worden aangepakt, maar de lidstaten 

moeten met betrekking tot het 

overschakelingsproces de passende 

minimummaatregelen kunnen opleggen, 

onder meer adequate sancties, die nodig 

zijn om het genoemde risico zo veel 

mogelijk te beperken, en ervoor kunnen 

zorgen dat consumenten gedurende het 

gehele overschakelproces worden 

beschermd zonder het proces minder 

aantrekkelijk voor consumenten te maken. 

Het recht om nummers over te dragen, 

mag niet door contractvoorwaarden 

worden beperkt. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 251 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (251 bis) Teneinde te garanderen dat 

het overstappen tussen aanbieders en het 

overdragen van nummers plaatsvinden 

binnen de in deze richtlijn vastgestelde 

termijnen, moeten de lidstaten een 

aanbieder kunnen verplichten een 

vergoeding te betalen wanneer deze een 

overeenkomst met een eindgebruiker niet 

naleeft. Dergelijke vergoedingen moeten 

evenredig zijn met de duur van de periode 

waarin de aanbieder de overeenkomst niet 

naleeft. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 252 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(252) Bundels bestaande uit andere 

algemeen beschikbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, en andere diensten, 

zoals lineaire omroep of goederen zoals 

"devices", komen steeds vaker voor en 

vormen een belangrijk onderdeel van de 

concurrentie. Hoewel zij vaak leiden tot 

voordelen voor de eindgebruikers, kunnen 

zij het overstappen bemoeilijken of duurder 

maken en het risico meebrengen van een 

contractuele "lock-in"). Wanneer 

uiteenlopende contractregels voor de 

beëindiging van het contract en het 

overstappen van toepassing zijn op de 

verschillende diensten en alle contractuele 

verbintenissen inzake de aankoop van 

producten, die deel uitmaken van een 

bundel, worden de consumenten effectief 

belemmerd in hun rechten uit hoofde van 

deze richtlijn om over te schakelen naar 

concurrerende aanbiedingen voor de hele 

bundel of delen daarvan. De bepalingen 

van deze richtlijn inzake contracten, 

transparantie, contractduur, beëindiging 

van contracten en overstappen moeten 

daarom van toepassing zijn op alle 

onderdelen van een bundel, behoudens 

voorzover andere regels die van toepassing 

zijn op de onderdelen van de bundel die 

niet op elektronische communicatie 

betrekking hebben, gunstiger zijn voor de 

consument. Andere contractuele 

aangelegenheden, zoals de rechtsmiddelen 

die van toepassing zijn in geval van gebrek 

aan overeenstemming met het contract, 

moeten worden beheerst door de regels die 

van toepassing zijn op het desbetreffende 

onderdeel van de bundel, bijvoorbeeld door 

contractrechtelijke bepalingen voor de 

verkoop van goederen of de levering van 

digitale inhoud. Om dezelfde redenen 

mogen consumenten niet bij een aanbieder 

ingesloten worden ("lock-in") door middel 

van een contractuele feitelijke uitbreiding 

(252) Bundels bestaande ten minste uit 

andere algemeen beschikbare 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, en andere diensten, 

zoals lineaire omroep of eindapparatuur 

zoals "devices" die door dezelfde 

aanbieder worden aangeboden en onder 

hetzelfde contract vallen, komen steeds 

vaker voor en vormen een belangrijk 

onderdeel van de concurrentie. Voor de 

toepassing van dit artikel wordt onder 

"pakket" verstaan een 

internettoegangsdienst die wordt 

aangeboden in combinatie met een 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiedienst, of een 

internettoegangsdienst en/of een 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiedienst waarbij door dezelfde 

aanbieder afzonderlijke, maar elkaar 

aanvullende diensten worden aangeboden 

met uitzondering van transmissiediensten 

die worden gebruikt voor het verstrekken 

van machine-naar-machinediensten en/of 

eindapparatuur, in het kader van ofwel i) 

hetzelfde contract, ofwel ii) hetzelfde 

contract en daaraan ondergeschikte 

contracten, ofwel iii) hetzelfde contract en 

daaraan gekoppelde contracten die tegen 

een gecombineerde prijs worden 

aangeboden. Hoewel pakketten vaak 

leiden tot voordelen voor de consumenten, 

kunnen zij het overstappen bemoeilijken of 

duurder maken en het risico meebrengen 

van een contractuele "lock-in". Wanneer 

uiteenlopende contractregels voor de 

beëindiging van het contract en het 

overstappen van toepassing zijn op de 

verschillende diensten en alle contractuele 

verbintenissen inzake de aankoop van 

producten, die deel uitmaken van een 

bundel, worden de consumenten effectief 

belemmerd in hun rechten uit hoofde van 

deze richtlijn om over te schakelen naar 

concurrerende aanbiedingen voor de hele 
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van de initiële contractperiode. bundel of delen daarvan. De bepalingen 

van deze richtlijn inzake contracten, 

transparantie, contractduur, beëindiging 

van contracten en overstappen moeten 

daarom van toepassing zijn op alle 

onderdelen van een bundel, behoudens 

voorzover andere regels die van toepassing 

zijn op de onderdelen van de bundel die 

niet op elektronische communicatie 

betrekking hebben, gunstiger zijn voor de 

consument. Andere contractuele 

aangelegenheden, zoals de rechtsmiddelen 

die van toepassing zijn in geval van gebrek 

aan overeenstemming met het contract, 

moeten worden beheerst door de regels die 

van toepassing zijn op het desbetreffende 

onderdeel van de bundel, bijvoorbeeld door 

contractrechtelijke bepalingen voor de 

verkoop van goederen of de levering van 

digitale inhoud. Om dezelfde redenen 

mogen consumenten niet bij een aanbieder 

ingesloten worden ("lock-in") door middel 

van een contractuele feitelijke uitbreiding 

van de contractperiode. De lidstaten 

moeten de bevoegdheid blijven behouden 

om verdere regelgeving vast te stellen 

inzake elementen in de bundel in gevallen 

waarin de aard van die elementen een 

andere gereglementeerde behandeling 

veronderstelt, bijvoorbeeld omdat die 

elementen onder andere sectorspecifieke 

regelgeving vallen, of om aanpassingen 

door te voeren in verband met 

veranderingen van de marktpraktijken. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 254 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(254) Overeenkomstig de doelstellingen 

van het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap, zou het 

regelgevingskader er voor moeten zorgen 

(254) Overeenkomstig de doelstellingen 

van het Handvest en het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van 

personen met een handicap, zou het 

regelgevingskader ervoor moeten zorgen 

dat alle eindgebruikers, met inbegrip van 
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dat alle gebruikers, met inbegrip van 

eindgebruikers met een handicap, ouderen 

en gebruikers met speciale sociale 

behoeften eenvoudig toegang hebben tot 

betaalbare, kwalitatief goede diensten. 

Verklaring 22 in bijlage bij de Slotakte van 

Amsterdam bepaalt dat de instellingen van 

de Unie bij het vaststellen van maatregelen 

krachtens artikel 114 VWEU rekening 

moeten houden met de behoeften van 

personen met een handicap. 

eindgebruikers met een handicap, ouderen 

en gebruikers met speciale sociale 

behoeften eenvoudig en gelijke toegang 

hebben tot betaalbare, toegankelijke en 

kwalitatief goede diensten, ongeacht hun 

verblijfplaats in de Unie. Verklaring 22 in 

bijlage bij de Slotakte van Amsterdam 

bepaalt dat de instellingen van de Unie bij 

het vaststellen van maatregelen krachtens 

artikel 114 VWEU rekening moeten 

houden met de behoeften van personen met 

een handicap. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 255 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(255) Eindgebruikers moeten kosteloos 

en zonder enig betaalmiddel te moeten 

gebruiken, toegang hebben tot de 

noodhulpdiensten via 

noodhulpcommunicatie, vanop elk toestel 

dat nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten mogelijk maakt, 

inclusief bij het gebruik van 

roamingdiensten in een lidstaat. 

Noodhulpcommunicatie is een 

communicatiemiddel dat niet alleen 

spraakcommunicatie omvat, maar ook 

SMS, berichten, video of andere vormen 

van communicatie waarmee in een lidstaat 

toegang tot de noodhulpdiensten kan 

worden verkregen. Noodhulpcommunicatie 

kan namens een persoon tot stand komen 

door het eCall-boordsysteem zoals 

omschreven in Verordening 2015/758/EU 

van het Europees Parlement en de Raad41. 

(255) Eindgebruikers moeten kosteloos 

en zonder enig betaalmiddel te moeten 

gebruiken, toegang hebben tot de 

noodhulpdiensten via 

noodhulpcommunicatie, vanop elk toestel 

dat nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten mogelijk maakt, 

inclusief bij het gebruik van 

roamingdiensten in een lidstaat of via 

particuliere telecommunicatienetwerken. 

Noodhulpcommunicatie is een 

communicatiemiddel dat niet alleen 

spraakcommunicatie omvat, maar ook 

realtimetekst, video of andere vormen van 

communicatie, met inbegrip van het 

gebruik van bemiddelingsdiensten van 

derden, waarmee in een lidstaat toegang tot 

de noodhulpdiensten kan worden 

verkregen. Noodhulpcommunicatie kan 

namens een persoon tot stand komen door 

het eCall-boordsysteem zoals omschreven 

in Verordening 2015/758/EU van het 

Europees Parlement en de Raad41. De 

lidstaten beslissen echter welke 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten passend zijn voor 

de noodhulpdiensten, met de mogelijkheid 

om deze opties te beperken tot 
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spraakcommunicatie en het equivalent 

ervan voor eindgebruikers met een 

handicap of om opties toe te voegen die 

zijn overeengekomen met de nationale 

alarmcentrales (PSAP's). Om rekening te 

houden met toekomstige technologische 

ontwikkelingen of een toenemend gebruik 

van nummeronafhankelijke 

interpersoonlijke communicatiediensten 

moet de Commissie, na overleg met de 

nationale regelgevende instanties, 

noodhulpdiensten, normalisatie-

instellingen en andere relevante 

belanghebbenden, nagaan of het haalbaar 

is om via nummeronafhankelijke 

interpersoonlijke communicatiediensten 

nauwkeurige en betrouwbare toegang tot 

noodhulpdiensten te verlenen. 

__________________ __________________ 

41 Verordening (EU) 2015/758 van het 

Europees Parlement en de Raad inzake 

typegoedkeuringseisen voor de uitrol van 

het op de 112-dienst gebaseerde eCall-

boordsysteem en houdende wijziging van 

Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 

19.5.2015, blz. 77) 

41 Verordening (EU) 2015/758 van het 

Europees Parlement en de Raad inzake 

typegoedkeuringseisen voor de uitrol van 

het op de 112-dienst gebaseerde eCall-

boordsysteem en houdende wijziging van 

Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 

19.5.2015, blz. 77) 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 256 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(256) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat ondernemingen die eindgebruikers 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden 

betrouwbare en accurate toegang leveren 

tot noodhulpdiensten, waarbij rekening 

wordt gehouden met nationale specificaties 

en criteria. Wanneer de nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiedienst niet 

wordt verleend over een verbinding die 

wordt beheerd om een bepaalde kwaliteit 

van dienstverlening te geven, is het 

mogelijk dat de aanbieder niet kan 

(256) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat aanbieders die eindgebruikers 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden 

betrouwbare en accurate toegang leveren 

tot noodhulpdiensten, waarbij rekening 

wordt gehouden met nationale specificaties 

en criteria en de capaciteiten van de 

nationale alarmcentrales. Wanneer de 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiedienst niet wordt verleend 

over een verbinding die wordt beheerd om 

een bepaalde kwaliteit van dienstverlening 
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waarborgen dat noodhulpoproepen die via 

hun dienst plaatsvinden, naar de meest 

geschikte alarmcentrale met dezelfde 

betrouwbaarheid worden doorgestuurd. 

Voor ondernemingen die onafhankelijk 

zijn van netwerken, namelijk 

ondernemingen die niet geïntegreerd zijn 

met een aanbieder van een openbare 

communicatienetwerk kan het verstrekken 

van informatie over de locatie van de 

oproeper technisch niet altijd haalbaar zijn. 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat zo 

snel mogelijk normen worden uitgevoerd 

die nauwkeurige en betrouwbare routering 

en verbinding met de noodhulpdiensten 

waarborgen, zodat netwerkonafhankelijke 

aanbieders van nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten de 

verplichtingen kunnen nakomen die 

verband houden met het verlenen van 

toegang tot noodhulpdiensten en informatie 

over de locatie van de oproeper op een 

niveau dat vergelijkbaar is met het niveau 

dat voor andere aanbieders van dergelijke 

communicatiediensten is vereist. 

te geven, is het mogelijk dat de aanbieder 

niet kan waarborgen dat noodhulpoproepen 

die via hun dienst plaatsvinden, naar de 

meest geschikte alarmcentrale met dezelfde 

betrouwbaarheid worden doorgestuurd. 

Voor aanbieders die onafhankelijk zijn van 

netwerken, namelijk aanbieders die niet 

geïntegreerd zijn met een aanbieder van 

een openbare communicatienetwerk kan 

het verstrekken van informatie over de 

locatie van de oproeper technisch niet altijd 

haalbaar zijn. De lidstaten moeten ervoor 

zorgen dat zo snel mogelijk normen 

worden uitgevoerd die nauwkeurige en 

betrouwbare routering en verbinding met 

de noodhulpdiensten waarborgen, zodat 

netwerkonafhankelijke aanbieders van 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten de verplichtingen 

kunnen nakomen die verband houden met 

het verlenen van toegang tot 

noodhulpdiensten en informatie over de 

locatie van de oproeper op een niveau dat 

vergelijkbaar is met het niveau dat voor 

andere aanbieders van dergelijke 

communicatiediensten is vereist. Wanneer 

dergelijke normen en de bijbehorende 

alarmcentralesystemen nog niet zijn 

uitgevoerd, mag van 

netwerkonafhankelijke aanbieders van 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten niet worden 

verlangd dat zij toegang bieden tot 

noodhulpdiensten, tenzij op een manier 

die technisch haalbaar of economisch 

rendabel is. Dit kan bijvoorbeeld 

inhouden dat een lidstaat een enkele, 

centrale alarmcentrale aanwijst voor de 

ontvangst van noodcommunicatie. 

Niettemin moeten dergelijke aanbieders 

de eindgebruikers er van op de hoogte 

brengen dat de toegang tot 112 of 

informatie over de locatie van de oproeper 

niet worden ondersteund. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 256 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (256 ter) Momenteel bestaat er een 

leemte in de lidstaten betreffende de 

rapportage en meting van prestaties voor 

het beantwoorden en behandelen van 

noodoproepen. De Commissie keurt 

daarom, na overleg met de nationale 

regelgevende instanties en de 

noodhulpdiensten, prestatie-indicatoren 

goed die van toepassing zijn op de 

noodhulpdiensten van de lidstaten en 

brengt bij het Europees Parlement en de 

Raad verslag uit over de doeltreffendheid 

van de toepassing van het Europese 

noodnummer "112" en over de werking 

van de prestatie-indicatoren. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 257 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(257) De lidstaten moeten specifieke 

maatregelen treffen om te waarborgen dat 

de noodhulpdiensten, inclusief het „112”-

nummer, gelijkelijk toegankelijk zijn voor 

eindgebruikers met een handicap, met 

name gebruikers die doof of slechthorend 

zijn, spraakmoeilijkheden hebben of 

doofblind zijn. Dit kan inhouden dat 

speciale eindapparatuur wordt verstrekt. 

(257) De lidstaten moeten specifieke 

maatregelen treffen om te waarborgen dat 

de noodhulpdiensten, inclusief het „112”-

nummer, gelijkelijk toegankelijk zijn voor 

eindgebruikers met een handicap, met 

name gebruikers die doof of slechthorend 

zijn, spraakmoeilijkheden hebben of 

doofblind zijn, met behulp van diensten 

voor totale conversatie of het gebruik van 

bemiddelingsdiensten van derden die 

interoperabel zijn met de 

telefoonnetwerken in de gehele EU. Dit 

kan tevens inhouden dat speciale 

eindapparatuur voor mensen met een 

handicap wordt verstrekt wanneer de 

bovenvermelde communicatiemethoden 

voor hen niet geschikt zijn. 
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Amendement  63 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 259 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(259) Informatie over de locatie van de 

oproeper verbetert het beschermingsniveau 

en de beveiliging van de eindgebruikers en 

helpt de noodhulpdiensten om hun taken 

uit te voeren, op voorwaarde dat de 

doorschakeling van 

noodhulpcommunicatie en bijbehorende 

gegevens naar de betrokken 

noodhulpdiensten is gewaarborgd door het 

nationale systeem van alarmcentrales. De 

ontvangst en het gebruik van informatie 

over de locatie van de oproeper moeten in 

overeenstemming zijn met het relevante 

recht van de Unie betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Ondernemingen die netwerkgebaseerde 

locatiegegevens verstrekken, moeten 

informatie over de oproeper beschikbaar 

stellen aan de noodhulpdiensten zodra de 

oproep die dienst bereikt, ongeacht de 

gebruikte technologie. Handsetgebaseerde 

locatietechnologieën zijn echter accurater 

en kosteneffectiever gebleken vanwege de 

beschikbaarheid van gegevens die worden 

verstrekt door de EGNOS en het Galileo 

satellietsysteem, en door andere 

wereldwijde satellietnavigatiesystemen en 

wifi-gegevens. Daarom moet uit de handset 

afgeleide informatie over de locatie van de 

oproeper netwerkgebaseerde informatie 

over de locatie aanvullen, ook al is het 

mogelijk dat de handsetgebaseerde 

informatie pas beschikbaar wordt nadat de 

noodhulpcommunicatie tot stand komt. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

alarmcentrales de beschikbare informatie 

over de locatie van de oproeper kunnen 

opvragen en beheren. De vaststelling en 

doorgifte van informatie over de locatie 

van de oproeper moet kosteloos zijn, zowel 

voor de eindgebruiker als voor de instantie 

die de noodhulpcommunicatie behandelt, 

(259) Informatie over de locatie van de 

oproeper verbetert het beschermingsniveau 

en de beveiliging van de eindgebruikers en 

helpt de noodhulpdiensten om hun taken 

uit te voeren, op voorwaarde dat de 

doorschakeling van 

noodhulpcommunicatie en bijbehorende 

gegevens naar de betrokken 

noodhulpdiensten is gewaarborgd door het 

nationale systeem van alarmcentrales. De 

ontvangst en het gebruik van informatie 

over de locatie van de oproeper, die zowel 

op het netwerk gebaseerde informatie over 

die locatie omvat als - waar deze 

beschikbaar is - nauwkeurigere 

informatie over de locatie van de telefoon 

van de oproeper, moeten in 

overeenstemming zijn met het relevante 

recht van de Unie betreffende de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Ondernemingen die netwerkgebaseerde 

locatiegegevens verstrekken, moeten 

informatie over de oproeper beschikbaar 

stellen aan de noodhulpdiensten zodra de 

oproep die dienst bereikt, ongeacht de 

gebruikte technologie. Handsetgebaseerde 

locatietechnologieën zijn echter accurater 

en kosteneffectiever gebleken vanwege de 

beschikbaarheid van gegevens die worden 

verstrekt door de EGNOS en het Galileo 

satellietsysteem, en door andere 

wereldwijde satellietnavigatiesystemen en 

wifi-gegevens. Daarom moet uit de handset 

afgeleide informatie over de locatie van de 

oproeper netwerkgebaseerde informatie 

over de locatie aanvullen, ook al is het 

mogelijk dat de handsetgebaseerde 

informatie pas beschikbaar wordt nadat de 

noodhulpcommunicatie tot stand komt. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 

alarmcentrales de beschikbare informatie 

over de locatie van de oproeper, waar dat 
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ongeacht de wijze van vaststelling, 

bijvoorbeeld via de handset of het netwerk, 

of de wijze van doorgifte, bijvoorbeeld via 

spraak, SMS of op IP-basis. 

mogelijk is, kunnen opvragen en beheren. 

De vaststelling en doorgifte van informatie 

over de locatie van de oproeper moet 

kosteloos zijn, zowel voor de 

eindgebruiker als voor de instantie die de 

noodhulpcommunicatie behandelt, 

ongeacht de wijze van vaststelling, 

bijvoorbeeld via de handset of het netwerk, 

of de wijze van doorgifte, bijvoorbeeld via 

spraak, SMS of op IP-basis. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 260 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(260) Om te kunnen reageren op 

technologische ontwikkelingen in verband 

met nauwkeurige informatie over de locatie 

van de oproeper, gelijkwaardige toegang 

voor eindgebruikers met een handicap en 

oproeproutering naar de meest geschikte 

alarmcentrale, moet de Commissie de 

bevoegdheid worden gegeven om de 

maatregelen te nemen die nodig zijn om de 

compatibiliteit, interoperabiliteit, kwaliteit 

en continuïteit van noodhulpcommunicatie 

in de Unie te waarborgen. Deze 

maatregelen kunnen bestaan in functionele 

bepalingen tot vaststelling van de rol van 

de verschillende partijen in de 

communicatieketen, zoals aanbieders van 

persoonlijke communicatiediensten, 

exploitanten van elektronische-

communicatienetwerken en alarmcentrales, 

evenals technische bepalingen tot 

vaststelling van de technische middelen om 

de functionele bepalingen na te leven. 

Dergelijke maatregelen mogen geen 

afbreuk doen aan de organisatie van de 

noodhulpdiensten in de lidstaten. 

(260) Om te kunnen reageren op 

technologische ontwikkelingen in verband 

met nauwkeurige informatie over de locatie 

van de oproeper, gelijkwaardige toegang 

voor eindgebruikers met een handicap en 

oproeproutering naar de meest geschikte 

alarmcentrale, moet de Commissie de 

bevoegdheid worden gegeven om de 

maatregelen te nemen die nodig zijn om de 

compatibiliteit, interoperabiliteit, kwaliteit 

en continuïteit van noodhulpcommunicatie 

in de Unie te waarborgen. Deze 

maatregelen kunnen bestaan in functionele 

bepalingen tot vaststelling van de rol van 

de verschillende partijen in de 

communicatieketen, zoals aanbieders van 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten, exploitanten van 

elektronische-communicatienetwerken en 

alarmcentrales, evenals technische 

bepalingen tot vaststelling van de 

technische middelen om de functionele 

bepalingen na te leven. Dergelijke 

maatregelen mogen geen afbreuk doen aan 

de organisatie van de noodhulpdiensten in 

de lidstaten. 
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Amendement  65 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 260 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (260 bis) Thans is het zo dat een 

burger in land A die contact moet 

opnemen met noodhulpdiensten in land B 

dit niet kan doen, omdat de 

noodhulpdiensten onderling niet kunnen 

communiceren. Dit kan worden opgelost 

door een beveiligde Europese database 

aan te leggen met telefoonnummers van 

overkoepelende noodhulpdiensten in elk 

land. De Commissie zorgt daarom voor de 

handhaving van een beveiligde database 

van de E.164-nummers van de Europese 

noodhulpdiensten teneinde te waarborgen 

dat zij in de onderlinge lidstaten contact 

met elkaar kunnen opnemen. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 260 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (260 ter) Bij recente terroristische 

aanslagen in Europa is duidelijk 

geworden dat er in de lidstaten en op 

Europees niveau een gebrek bestaat aan 

doeltreffende publieke 

waarschuwingssystemen. Het is van 

cruciaal belang dat de lidstaten de gehele 

bevolking in een welbepaald gebied 

kunnen informeren over zich 

voltrekkende rampen/aanslagen of 

toekomstige dreigingen, met behulp van 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten, de oprichting van nationale, 

doeltreffende "omgekeerde-112"-

communicatiesystemen voor het 

waarschuwen en alarmeren van burgers 

bij een dreigende of zich voltrekkende 

natuurramp en/of door de mens 
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veroorzaakte noodsituaties en rampen, 

met inachtneming van bestaande 

nationale en regionale systemen en 

zonder inbreuk te maken op de 

voorschriften inzake privacy- en 

gegevensbescherming. De Commissie kan 

ook nagaan of het haalbaar is om een 

universeel, toegankelijk, 

grensoverschrijdend, EU-breed 

"omgekeerd-112-communicatiesysteem" 

op te zetten dat het publiek waarschuwt bij 

een dreigende of een zich voltrekkende 

ramp of ernstige noodsituatie in 

verschillende lidstaten. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 261 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(261) Om ervoor te zorgen dat 

eindgebruikers met een handicap kunnen 

profiteren van de mededinging en de keuze 

tussen aanbieders van diensten die de 

meerderheid van de eindgebruikers hebben, 

dienen de desbetreffende nationale 

instanties, indien nodig en in het licht van 

de nationale omstandigheden, te bepalen 

aan welke voorschriften inzake 

consumentenbescherming voor 

gehandicapte eindgebruikers de aanbieders 

van openbare 

elektronischecommunicatiediensten 

moeten voldoen. Die voorschriften kunnen, 

met name, inhouden dat ondernemingen 

ervoor moeten zorgen dat eindgebruikers 

met een handicap van hun diensten gebruik 

kunnen maken op dezelfde gelijkwaardige 

voorwaarden, prijzen, tarieven en kwaliteit 

daaronder begrepen, als die welke aan hun 

andere eindgebruikers worden aangeboden, 

ongeacht de eventuele extra kosten die 

daarvoor door deze ondernemingen 

gemaakt moeten worden. Zij kunnen ook 

voorschriften omvatten betreffende de 

wholesaleregelingen tussen 

(261) De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat eindgebruikers met een handicap 

gelijkwaardige toegang tot en keuze van 

elektronische-communicatiediensten 

hebben als andere eindgebruikers, in 

overeenstemming met het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een 

handicap (UNCRPD) en de benadering 

van het universeel ontwerp. Om ervoor te 

zorgen dat met name eindgebruikers met 

een handicap kunnen profiteren van de 

mededinging en de keuze tussen aanbieders 

van diensten die de meerderheid van de 

eindgebruikers hebben, dienen de 

desbetreffende nationale instanties, indien 

nodig en in het licht van de nationale 

omstandigheden, en na raadpleging van 

gehandicaptenorganisaties, te bepalen aan 

welke voorschriften inzake 

consumentenbescherming voor 

eindgebruikers met een handicap de 

aanbieders van openbare 

elektronischecommunicatiediensten en 

gerelateerde eindapparatuur moeten 

voldoen. Die voorschriften kunnen, met 

name, inhouden dat aanbieders ervoor 



 

AD\1133855NL.docx 65/162 PE602.838v03-00 

 NL 

ondernemingen. Om te vermijden dat 

buitensporige lasten worden gecreëerd 

voor aanbieders van diensten, moeten de 

nationale regelgevende instanties nagaan of 

de doelstellingen van gelijkwaardige 

toegang en keuze feitelijk kunnen worden 

bereikt zonder dergelijke maatregelen. 

moeten zorgen dat eindgebruikers met een 

handicap van hun diensten gebruik kunnen 

maken op dezelfde gelijkwaardige 

voorwaarden, prijzen, tarieven en kwaliteit 

daaronder begrepen en met dezelfde 

toegang tot gerelateerde eindapparatuur, 

als die welke aan hun andere 

eindgebruikers worden aangeboden, 

ongeacht de eventuele extra kosten die 

daarvoor door deze aanbieders gemaakt 

moeten worden. Zij kunnen ook 

voorschriften omvatten betreffende de 

wholesaleregelingen tussen aanbieders. 

Om te vermijden dat buitensporige lasten 

worden gecreëerd voor aanbieders van 

diensten, moeten de nationale regelgevende 

instanties nagaan of de doelstellingen van 

gelijkwaardige toegang en keuze feitelijk 

kunnen worden bereikt zonder dergelijke 

maatregelen. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 262 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(262) Naast de maatregelen inzake 

betaalbaarheid voor gebruikers met een 

handicap die in deze richtlijn zijn 

vastgesteld, bevat Richtlijn xxx/YYYY/EU 

van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de onderlinge aanpassing van 

de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake de 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten een aantal verplichte eisen voor 

de harmonisatie van een aantal 

toegankelijkheidskenmerken voor 

gehandicapte gebruikers van 

elektronische communicatiediensten en 

bijbehorende eindapparatuur voor 

consumenten. Daarom is de 

overeenkomstige verplichting in deze 

richtlijn die vereist dat de lidstaten de 

beschikbaarheid van eindapparatuur voor 

gehandicapte gebruikers moeten 

Schrappen 
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bevorderen, achterhaald en moet deze 

worden ingetrokken. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 262 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (262 bis) De nationale regelgevende 

instanties moeten ervoor zorgen dat 

ondernemingen die openbare 

elektronische-communicatiediensten 

aanbieden, informatie beschikbaar stellen 

over de werking van de aangeboden 

diensten en over de 

toegankelijkheidskenmerken ervan. Deze 

informatie moet in een toegankelijke 

formaat worden verstrekt. Dit betekent dat 

de inhoud van de informatie beschikbaar 

moet zijn in tekstformaten die kunnen 

worden gebruikt om andere hulpformaten 

en alternatieven voor tekstformaten te 

genereren. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 262 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (262 ter) Deze richtlijn dient met 

betrekking tot eindgebruikers met een 

handicap ander Unierecht weer te geven 

dat het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake de rechten van personen met een 

handicap ten uitvoer legt. Die 

maatregelen omvatten de beginselen en 

normen vastgesteld in Richtlijn (EU) 

2016/2102 van het Europees Parlement en 

de Raad1 bis. De vier beginselen inzake 

toegankelijkheid zijn: waarneembaarheid, 

waaronder wordt verstaan dat de 

informatie en de componenten van de 

gebruikersinterface zodanig aan 
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gebruikers moeten kunnen worden 

gepresenteerd dat zij kunnen worden 

waargenomen; operabiliteit, waaronder 

wordt verstaan dat de componenten van 

de gebruikersinterface en de navigatie 

operationeel moeten zijn; begrijpelijkheid, 

waaronder wordt verstaan dat de 

informatie en de werking van de 

gebruikersinterface begrijpelijk moeten 

zijn; en robuustheid, waaronder wordt 

verstaan dat content voldoende robuust 

moet zijn opdat hij op betrouwbare wijze 

wordt geïnterpreteerd door uiteenlopende 

useragents, waaronder 

hulptechnologieën. Die 

toegankelijkheidsbeginselen zijn via 

geharmoniseerde normen en een 

gemeenschappelijke methode vertaald 

naar toetsbare succescriteria, zoals die 

welke aan de basis liggen van Europese 

norm EN 301 549 V1.1.2 

Toegankelijkheidseisen voor 

overheidsopdrachten voor ICT-producten 

en -diensten in Europa" (2015-04) ( 

Europese norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-

04)) teneinde na te gaan of de content van 

websites en mobiele applicaties aan deze 

beginselen voldoen. De Europese norm 

werd goedgekeurd op grond van mandaat 

M/376 dat door de Commissie aan de 

Europese normalisatieorganisaties is 

verstrekt. In afwachting van de 

bekendmaking van de verwijzingen naar 

geharmoniseerde normen, of van delen 

daarvan, in het Publicatieblad van de 

Europese Unie, dienen de desbetreffende 

clausules van Europese norm EN 301 549 

V1.1.2 (2015-04) te worden beschouwd als 

de minimale middelen om die beginselen 

in de praktijk om te zetten in verband met 

deze richtlijn en als gelijkwaardige 

toegang en keuze voor eindgebruikers met 

een handicap. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn 2016/2102/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

woensdag 26 oktober 2016 betreffende de 

machtiging voor elektronische-
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communicatienetwerken en -diensten 

(Machtigingsrichtlijn) (PB L 327 van 

2.12.2016, blz. 1). 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 265 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(265) Eindgebruikers moeten de garantie 

hebben dat alle apparatuur die in de Unie 

wordt verkocht voor de ontvangst van 

digitale televisie, aan de vereiste 

interoperabiliteit voldoet. De lidstaten 

moeten voor dergelijke apparatuur 

minimale geharmoniseerde normen kunnen 

eisen; die normen kunnen van tijd tot tijd 

worden aangepast aan de technologische en 

marktontwikkelingen. 

(265) Eindgebruikers moeten de garantie 

hebben dat alle apparatuur die in de Unie 

wordt verkocht voor de ontvangst van 

digitale radio en televisie, aan de vereiste 

interoperabiliteit voldoet. De lidstaten 

moeten voor dergelijke apparatuur 

minimale geharmoniseerde normen kunnen 

eisen; die normen kunnen van tijd tot tijd 

worden aangepast aan de technologische en 

marktontwikkelingen. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 266 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(266) Het is wenselijk dat consumenten in 

staat worden gesteld een zo volledig 

mogelijke aansluiting op digitale 

televisietoestellen tot stand te brengen: 

interoperabiliteit is een evoluerend concept 

op dynamische markten. 

Normaliseringsinstituten moeten al het 

mogelijke doen om ervoor te zorgen dat 

passende normen de ontwikkeling van 

betrokken technologieën volgen. Van even 

groot belang is het ervoor te zorgen dat in 

digitale televisietoestellen connectoren 

aangebracht zijn die alle noodzakelijke 

elementen van een digitaal signaal kunnen 

doorlaten, met inbegrip van audio- en 

video-streams, voorwaardelijke toegang tot 

informatie, service-informatie, informatie 

over de applicatieprogramma-interface 

(266) Het is wenselijk dat consumenten in 

staat worden gesteld een zo volledig 

mogelijke aansluiting op radio- en 

televisietoestellen tot stand te brengen: 

interoperabiliteit is een evoluerend concept 

op dynamische markten. 

Normaliseringsinstituten moeten al het 

mogelijke doen om ervoor te zorgen dat 

passende normen de ontwikkeling van 

betrokken technologieën volgen. Van even 

groot belang is het ervoor te zorgen dat in 

digitale televisietoestellen connectoren 

aangebracht zijn die alle noodzakelijke 

elementen van een digitaal signaal kunnen 

doorlaten, met inbegrip van audio- en 

video-streams, voorwaardelijke toegang tot 

informatie, service-informatie, informatie 

over de applicatieprogramma-interface 
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(API) en kopieerbeveiligingsinformatie. 

Derhalve moet met deze richtlijn worden 

gewaarborgd dat de functionaliteit 

verbonden met en/of geïmplementeerd in 

connectoren niet wordt beperkt door 

netwerkexploitanten, dienstverleners of 

fabrikanten van apparatuur, en dat zij 

verder de technologische ontwikkelingen 

blijft volgen. Voor de weergave en 

presentatie van geconnecteerde 

televisiediensten wordt de vaststelling van 

een gemeenschappelijke norm met behulp 

van een marktgestuurd mechanisme als een 

voordeel voor de consument aangezien. De 

lidstaten en de Commissie kunnen met het 

Verdrag verenigbare beleidsinitiatieven 

nemen om deze ontwikkeling aan te 

moedigen. 

(API) en kopieerbeveiligingsinformatie. 

Derhalve moet met deze richtlijn worden 

gewaarborgd dat de functionaliteit 

verbonden met en/of geïmplementeerd in 

connectoren niet wordt beperkt door 

netwerkexploitanten, dienstverleners of 

fabrikanten van apparatuur, en dat zij 

verder de technologische ontwikkelingen 

blijft volgen. Voor de weergave en 

presentatie van geconnecteerde 

televisiediensten wordt de vaststelling van 

een gemeenschappelijke norm met behulp 

van een marktgestuurd mechanisme als een 

voordeel voor de consument aangezien. De 

lidstaten en de Commissie kunnen met het 

Verdrag verenigbare beleidsinitiatieven 

nemen om deze ontwikkeling aan te 

moedigen. Om grensoverschrijdende 

interoperabiliteit te waarborgen, moet 

radioapparatuur voor consumenten ten 

minste analoge en digitale omroep 

kunnen ontvangen. Deze bepaling dient 

niet van toepassing te zijn op goedkope 

consumentenradioapparatuur of op 

radioapparatuur waarbij de ontvangst van 

radio-uitzendingen slechts een 

nevenfunctie is, zoals een mobiele 

telefoon met FM-ontvanger. De bepaling 

dient evenmin van toepassing te zijn op 

radioapparatuur die door radioamateurs 

wordt gebruikt, met inbegrip van 

bijvoorbeeld radiokits voor assemblage en 

gebruik door radioamateurs of 

apparatuur die door individuele 

radioamateurs is gebouwd voor 

experimentele en wetenschappelijke 

doeleinden in verband met amateurradio. 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 269 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(269) Het moet voor de lidstaten mogelijk 

zijn, in het belang van gewettigde 

beleidsoverwegingen, onder hen 

(269) Het moet voor de lidstaten mogelijk 

zijn, in het belang van gewettigde 

beleidsoverwegingen, onder hen 
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ressorterende ondernemingen evenredige 

verplichtingen op te leggen. Dergelijke 

verplichtingen mogen echter alleen worden 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang te 

verwezenlijken die overeenkomstig het 

recht van de Unie door de lidstaten 

duidelijk zijn omschreven, en moeten 

evenredig en transparant zijn. Er kunnen 

doorgifteverplichtingen ("must-carry") 

worden opgelegd met betrekking tot 

welbepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra faciliteiten 

die door een gespecificeerde aanbieder van 

mediadiensten worden aangeboden. Door 

de lidstaten opgelegde verplichtingen 

moeten redelijk zijn, dat wil zeggen zij 

moeten evenredig en transparant zijn, in 

het licht van duidelijk omschreven 

doelstellingen van algemeen belang. De 

lidstaten moeten dergelijke 

doorgifteverplichtingen die zij opleggen, 

objectief motiveren in hun nationale 

wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij 

transparant, evenredig en duidelijk 

gedefinieerd zijn. De verplichtingen 

moeten ontworpen zijn om een afdoende 

stimulans voor efficiënte investeringen in 

infrastructuur te leveren. De verplichtingen 

moeten regelmatig en ten minste om de vijf 

jaar worden herzien om ze aan te passen 

aan de technologische en 

marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 

dat zij evenredig blijven met het beoogde 

doel. De verplichtingen kunnen in 

voorkomend geval een bepaling 

betreffende een evenredige vergoeding 

behelzen. 

ressorterende ondernemingen evenredige 

doorgifteverplichtingen ("must-carry") op 

te leggen. Dergelijke verplichtingen mogen 

echter alleen worden opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang te verwezenlijken die 

overeenkomstig het recht van de Unie door 

de lidstaten duidelijk zijn omschreven, en 

moeten evenredig en transparant zijn. Er 

kunnen doorgifteverplichtingen ("must-

carry") worden opgelegd met betrekking 

tot welbepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra faciliteiten 

die door een gespecificeerde aanbieder van 

mediadiensten worden aangeboden. Door 

de lidstaten opgelegde verplichtingen 

moeten redelijk zijn, dat wil zeggen zij 

moeten evenredig en transparant zijn, in 

het licht van duidelijk omschreven 

doelstellingen van algemeen belang, met 

name pluralisme in de media en culturele 

diversiteit. De lidstaten moeten dergelijke 

doorgifteverplichtingen die zij opleggen, 

objectief motiveren in hun nationale 

wetgeving zodat wordt gewaarborgd dat zij 

transparant, evenredig en duidelijk 

gedefinieerd zijn. De verplichtingen 

moeten ontworpen zijn om een afdoende 

stimulans voor efficiënte investeringen in 

infrastructuur te leveren. De verplichtingen 

moeten regelmatig en ten minste om de vijf 

jaar worden herzien om ze aan te passen 

aan de technologische en 

marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 

dat zij evenredig blijven met het beoogde 

doel. De verplichtingen kunnen in 

voorkomend geval een bepaling 

betreffende een evenredige vergoeding 

behelzen. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 269 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (269 bis) Aangezien de meeste 

digitale televisie en radioapparatuur voor 

consumenten die vandaag de dag wordt 

gebruikt, zowel analoge als digitale 

uitzendingen aanvaardt, hebben de 

lidstaten niet langer een economisch of 

sociaal argument om 

doorgifteverplichtingen te blijven 

opleggen aan zowel analoge als digitale 

televisietransmissies. Dit mag dergelijke 

analoge-transmissieverplichtingen echter 

niet uitsluiten wanneer een aanzienlijk 

aantal gebruikers nog steeds een analoog 

kanaal gebruikt of wanneer de analoge 

omroep de enige omroepvorm is. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 270 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(270) Netwerken die worden gebruikt 

voor de distributie van radio- en televisie-

uitzendingen onder het publiek omvatten 

kabeltelevisie en IPTV, alsmede satelliet- 

en terrestrische omroepnetwerken; voorts 

kunnen zij andere netwerken omvatten 

voorzover een significant aantal 

eindgebruikers deze netwerken gebruikt als 

hun belangrijkste middel voor de ontvangst 

van radio- en televisie-uitzendingen. 

Doorgifteverplichtingen kunnen de 

doorgifte inhouden van diensten die 

specifiek bestemd zijn voor het verschaffen 

van passende toegang aan gebruikers met 

een handicap. Dienovereenkomstig 

omvatten extra faciliteiten onder meer 

diensten voor betere toegankelijkheid voor 

eindgebruikers met een handicap, zoals 

videotekstdiensten, ondertiteling, 

audiobeschrijving of gebarentaal. Vanwege 

het groeiende aanbod en ontvangst van 

geconnecteerde TV-diensten en het 

(270) Elektronische 

communicatienetwerken en -diensten die 

worden gebruikt voor de distributie van 

radio- en televisie-uitzendingen onder het 

publiek omvatten kabeltelevisie en IPTV, 

alsmede satelliet- en terrestrische 

omroepnetwerken; voorts kunnen zij 

andere netwerken omvatten voorzover een 

significant aantal eindgebruikers deze 

netwerken gebruikt als hun belangrijkste 

middel voor de ontvangst van radio- en 

televisie-uitzendingen. 

Doorgifteverplichtingen moeten de 

doorgifte inhouden van diensten die 

specifiek bestemd zijn voor het verschaffen 

van evenwaardige toegang aan gebruikers 

met een handicap. Dienovereenkomstig 

omvatten extra faciliteiten onder meer 

diensten voor betere toegankelijkheid voor 

eindgebruikers met een handicap, zoals 

videotekstdiensten, ondertiteling voor 

doven en slechthorenden, 
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blijvende belang van elektronische 

programmagidsen voor de keuze van de 

gebruiker, kan de doorgifte van 

programmagerelateerde gegevens ter 

ondersteuning van deze functies worden 

opgenomen in doorgifteverplichtingen. 

audiobeschrijving, gesproken ondertitels 

of vertaling in gebarentaal. Vanwege het 

groeiende aanbod en ontvangst van 

geconnecteerde tv-diensten en het 

blijvende belang van elektronische 

programmagidsen voor de keuze van de 

gebruiker, kan de doorgifte van 

programmagerelateerde gegevens die 

nodig is ter ondersteuning van het 

aanbieden van elektronische 

programmagidsen, teletext en 

programmagerelateerde IP-adressen 
worden opgenomen in 

doorgifteverplichtingen. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Anderzijds heeft zij tot doel ervoor te 

zorgen dat door middel van daadwerkelijke 

mededinging en keuzevrijheid in de gehele 

Unie publiek beschikbare diensten van 

hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs 

worden aangeboden, maatregelen vast te 

stellen voor situaties waarin de markt niet 

op bevredigende wijze in de behoeften van 

eindgebruikers, waaronder gehandicapte 

gebruikers, voorziet en om de 

noodzakelijke rechten van eindgebruikers 

vast te stellen. 

Anderzijds heeft zij tot doel ervoor te 

zorgen dat door middel van daadwerkelijke 

mededinging en keuzevrijheid in de gehele 

Unie publiek beschikbare diensten van 

hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs 

worden aangeboden, maatregelen vast te 

stellen voor situaties waarin de markt niet 

op bevredigende wijze in de behoeften van 

eindgebruikers voorziet, waaronder 

gebruikers met een handicap om op voet 

van gelijkheid met anderen toegang te 

hebben tot de diensten, en om de 

noodzakelijke rechten van eindgebruikers 

vast te stellen. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) "persoonlijke communicatiedienst": 

een gewoonlijk tegen vergoeding 

aangeboden dienst die directe persoonlijke 

(5) "persoonlijke communicatiedienst": 

een gewoonlijk tegen vergoeding 

aangeboden dienst die directe persoonlijke 
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en interactieve uitwisseling van informatie 

via elektronische-communicatienetwerken 

tussen een eindig aantal personen mogelijk 

maakt, en waarbij de personen die de 

communicatie starten of eraan deelnemen, 

bepalen welke de ontvangers zijn; 

daaronder vallen niet diensten die 

persoonlijke en interactieve communicatie 

mogelijk maken als een louter bijkomstig 

kenmerk dat onlosmakelijk verbonden is 

met een andere dienst; 

en interactieve uitwisseling van informatie 

via elektronische-communicatienetwerken 

tussen een eindig aantal personen mogelijk 

maakt, en waarbij de persoon of personen 

die de communicatie starten of eraan 

deelnemen, bepalen welke de ontvanger(s) 

zijn; een dergelijke dienst is per definitie 

bidirectioneel; 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (31 bis) "openbare betaaltelefoon": 

een voor het publiek beschikbaar 

telefoontoestel, voor het gebruik waarvan 

met munten en/of krediet-/debetkaarten 

en/of vooruitbetaalde telefoonkaarten, 

waaronder kaarten met een toegangscode, 

kan worden betaald; 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) "spraakcommunicatie": een voor 

het publiek beschikbaar gestelde dienst 

voor rechtstreeks of onrechtstreeks 

uitgaande en binnenkomende nationale of 

nationale en internationale gesprekken, met 

behulp van een nummer of een aantal 

nummers in een nationaal of internationaal 

telefoonnummerplan; 

(32) "spraakcommunicatie": een voor 

het publiek beschikbaar gestelde 

elektronische communicatiedienst voor 

rechtstreeks of onrechtstreeks uitgaande en 

binnenkomende nationale of nationale en 

internationale gesprekken, met behulp van 

een nummer of een aantal nummers in een 

nationaal of internationaal 

telefoonnummerplan, dat ook andere 

vormen van communicatie omvat als 

alternatief voor spraakcommunicatie en 

specifiek bedoeld is voor eindgebruikers 

met een handicap, zoals diensten voor 
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totale conversatie (spraak, beeld en 

realtimetekst) en tekst- en 

beeldbemiddelingsdiensten 

("relaydiensten"); 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) "relaydiensten": diensten 

die doven of slechthorenden of personen 

met spraakstoornissen in staat stellen 

telefonisch via een tolk, die tekst of 

gebarentaal gebruikt, te communiceren 

met een andere persoon op een wijze die 

functioneel gelijkwaardig is aan het 

vermogen van een persoon zonder 

handicap; 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) "realtimetekst": 

communicatie met gebruikmaking van 

teksttransmissie waarbij ingetikte letters 

door een terminal zo worden overgebracht 

dat de communicatie door de gebruiker 

als continu wordt ervaren; 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) "noodcommunicatie": 

communicatie door middel van 

persoonlijke communicatiediensten tussen 

(37) "noodcommunicatie": 

communicatie door middel van 

spraakcommunicatiediensten en 
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een eindgebruiker en de alarmcentrale met 

het doel noodhulp te vragen en te 

ontvangen van hulpdiensten; 

desbetreffende nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten tussen 

een eindgebruiker en de alarmcentrale met 

het doel noodhulp te vragen en te 

ontvangen van hulpdiensten; 

(Zie amendement 61 van de rapporteur.) 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 bis) "informatie over de locatie 

van de oproeper": in een openbaar mobiel 

netwerk de verwerkte gegevens die zowel 

afkomstig zijn van de 

netwerkinfrastructuur als van het 

telefoontoestel, waaruit de geografische 

positie van de mobiele terminal van een 

eindgebruiker blijkt, en in een openbaar 

vast netwerk de gegevens over het fysieke 

adres van het aansluitpunt. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevorderen de toegang tot en 

benutting van zowel vaste als mobiele 

connectiviteit met een zeer hoge capaciteit, 

voor alle burgers en bedrijven van de Unie; 

a) bevorderen de beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van en de toegang tot 

zowel vaste als mobiele connectiviteit met 

een zeer hoge capaciteit, voor alle burgers 

en bedrijven van de Unie; 
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Amendement  85 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) bevorderen de belangen van de 

burgers van de Unie, onder meer op lange 

termijn, door te zorgen voor brede toegang 

tot en benutting van zowel vaste als 

mobiele connectiviteit met een zeer hoge 

capaciteit, en van persoonlijke 

communicatiediensten, door ervoor te 

zorgen dat op grond van daadwerkelijke 

concurrentie optimaal kan worden 

geprofiteerd wat betreft keuze, prijs en 

kwaliteit, door de beveiliging van 

netwerken en diensten te handhaven, door 

een hoog en gemeenschappelijk 

beschermingsniveau voor eindgebruikers te 

waarborgen via de noodzakelijke 

sectorspecifieke regels en door aandacht te 

schenken aan de behoeften, zoals 

betaalbare prijzen, van specifieke 

maatschappelijke groepen, met name 

gebruikers met een handicap, oudere 

gebruikers en gebruikers met speciale 

sociale behoeften. 

d) bevorderen de belangen van de 

burgers van de Unie, onder meer op lange 

termijn, door te zorgen voor brede toegang 

tot en benutting van zowel vaste als 

mobiele connectiviteit met een zeer hoge 

capaciteit, en van persoonlijke 

communicatiediensten, door ervoor te 

zorgen dat op grond van daadwerkelijke 

concurrentie optimaal kan worden 

geprofiteerd wat betreft keuze, prijs en 

kwaliteit, door de beveiliging van 

netwerken en diensten te handhaven, door 

een hoog en gemeenschappelijk 

beschermingsniveau voor eindgebruikers te 

waarborgen via de noodzakelijke 

sectorspecifieke regels, door 

gelijkwaardige toegang en keuze voor 

eindgebruikers met een handicap te 

waarborgen en door aandacht te schenken 

aan de behoeften, zoals betaalbare prijzen, 

van specifieke maatschappelijke groepen, 

met name gebruikers met een handicap, 

oudere gebruikers en gebruikers met 

speciale sociale behoeften. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 – streepje 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – nauwlettend toezicht te houden op 

de ontwikkeling van het internet der 

dingen om concurrentie, 

consumentenbescherming en 

cyberveiligheid te waarborgen; 
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Amendement  87 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of het aanbieden 

van andere elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten kan, onverminderd 

de specifieke verplichtingen van artikel 13, 

lid 2, en de gebruiksrechten van artikel de 

artikelen 46 en 88, alleen worden 

onderworpen aan een algemene 

machtiging. 

2. Het aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of het aanbieden 

van elektronische-communicatiediensten 

kan, onverminderd de specifieke 

verplichtingen van artikel 13, lid 2, en de 

gebruiksrechten van de artikelen 46 en 88, 

alleen worden onderworpen aan een 

algemene machtiging. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer informatie door een 

nationale regelgevende instantie of andere 

bevoegde instantie in overeenstemming 

met de nationale en Unievoorschriften 

betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of 

fabricagegegevens of de bescherming van 

persoonsgegevens als vertrouwelijk wordt 

beschouwd, garanderen de Commissie, 

Berec en de betrokken instanties het 

vertrouwelijke karakter van de verstrekte 

informatie. Overeenkomstig het beginsel 

van loyale samenwerking weigeren 

nationale regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties de gevraagde 

informatie niet te verstrekken aan de 

Commissie, BEREC of een andere 

instantie op gronden van vertrouwelijkheid 

of de noodzaak om de partijen die de 

informatie hebben verstrekt, te raadplegen. 

Wanneer de Commissie, BEREC of een 

bevoegde instantie zich ertoe verbindt de 

vertrouwelijkheid te eerbiedigen van 

3. Wanneer informatie door een 

nationale regelgevende instantie of andere 

bevoegde instantie in overeenstemming 

met de nationale en Unievoorschriften 

betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of 

fabricagegegevens of de bescherming van 

persoonsgegevens als vertrouwelijk wordt 

beschouwd, garanderen de Commissie, 

Berec en de betrokken instanties het 

vertrouwelijke karakter van de verstrekte 

informatie. Overeenkomstig het beginsel 

van loyale samenwerking weigeren 

nationale regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties de gevraagde 

informatie niet te verstrekken aan de 

Commissie, BEREC of een andere 

instantie op gronden van vertrouwelijkheid 

of de noodzaak om de partijen die de 

informatie hebben verstrekt, te raadplegen. 

Wanneer vertrouwelijke informatie wordt 

gedeeld met de Commissie, Berec of een 

bevoegde instantie via de nationale 
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informatie die als zodanig is aangemerkt 

door de instantie die over de informatie 

beschikt, deelt de laatstgenoemde deze 

informatie op verzoek met het vastgestelde 

doel, zonder dat de partijen die de 

informatie hebben verstrekt, moeten 

worden geraadpleegd. 

regelgevende instantie, stelt 

laatstgenoemde de ondernemingen 

waarvan de informatie wordt gedeeld 

daarvan onmiddellijk in kennis. Zij 

informeert deze ondernemingen ten 

minste over welke informatie wanneer met 

wie is gedeeld. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 21 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de informatie- en 

rapportageverplichtingen krachtens andere 

nationale wetgeving dan de algemene 

machtiging mogen de nationale 

regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties de ondernemingen in 

het kader van de algemene machtiging, de 

gebruiksrechten of de specifieke 

verplichtingen van artikel 13, lid 2, enkel 

verzoeken om informatie die passend en 

objectief gerechtvaardigd is voor: 

Onverminderd de informatie- en 

rapportageverplichtingen krachtens andere 

nationale wetgeving dan de algemene 

machtiging mogen de nationale 

regelgevende instanties en andere 

bevoegde instanties de ondernemingen in 

het kader van de algemene machtiging, de 

gebruiksrechten of de specifieke 

verplichtingen van artikel 13, lid 2, enkel 

verzoeken, in een gemeenschappelijk en 

gestandaardiseerd formaat, om informatie 

die passend en objectief gerechtvaardigd is 

voor: 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 22 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De nationale regelgevende 

instanties kunnen informatie-instrumenten 

voor eindgebruikers beschikbaar stellen 

om hen te helpen bij het bepalen van de 

beschikbaarheid van connectiviteit in 

verschillende gebieden, met een mate van 

gedetailleerdheid die nuttig is ter staving 

van hun keuze in termen van 

connectiviteitsdiensten, in lijn met de 

verplichtingen van de nationale 

regelgevende instantie inzake de 

6. De nationale regelgevende 

instanties stellen informatie-instrumenten 

voor eindgebruikers beschikbaar om hen te 

helpen bij het bepalen van de 

beschikbaarheid van connectiviteit in 

verschillende gebieden, met een mate van 

gedetailleerdheid die nuttig is ter staving 

van hun keuze in termen van 

connectiviteitsdiensten, in lijn met de 

verplichtingen van de nationale 

regelgevende instantie inzake de 
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bescherming van vertrouwelijke informatie 

en bedrijfsgeheimen. 

bescherming van vertrouwelijke informatie 

en bedrijfsgeheimen. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties in passende mate 

rekening houden met de standpunten van 

eindgebruikers, consumenten (met inbegrip 

van met name consumenten met een 

handicap), fabrikanten en ondernemingen 

die elektronischecommunicatienetwerken 

en/of -diensten aanbieden over 

aangelegenheden die verband houden met 

alle eindgebruikers- en 

consumentenrechten met betrekking tot 

openbare 

elektronischecommunicatiediensten, met 

name wanneer zij een belangrijke invloed 

hebben op de markt. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale 

regelgevende instanties in passende mate 

rekening houden met de standpunten van 

eindgebruikers, consumenten (met inbegrip 

van met name consumenten met een 

handicap), fabrikanten en ondernemingen 

die elektronischecommunicatienetwerken 

en/of -diensten aanbieden over 

aangelegenheden die verband houden met 

alle eindgebruikers- en 

consumentenrechten, waaronder een 

gelijkwaardige toegang en keuze voor 

eindgebruikers met een handicap, met 

betrekking tot openbare 

elektronischecommunicatiediensten, met 

name wanneer zij een belangrijke invloed 

hebben op de markt. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 24 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met name zorgen de lidstaten ervoor dat de 

nationale regelgevende instanties een 

raadplegingsmechanisme opzetten dat 

waarborgt dat bij hun besluitvorming 

inzake vraagstukken die verband houden 

met al de rechten van eindgebruikers en 

consumenten wat openbare 

elektronischecommunicatiediensten betreft 

op passende wijze rekening wordt 

gehouden met de belangen van de 

consument op het gebied van elektronische 

Met name zorgen de lidstaten ervoor dat de 

nationale regelgevende instanties een 

raadplegingsmechanisme opzetten dat 

toegankelijk is voor personen met een 

handicap en dat waarborgt dat bij hun 

besluitvorming inzake vraagstukken die 

verband houden met al de rechten van 

eindgebruikers en consumenten wat 

openbare 

elektronischecommunicatiediensten betreft 

op passende wijze rekening wordt 

gehouden met de belangen van de 
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communicatie. consument op het gebied van elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten toegang hebben tot 

transparante, niet-discriminatoire, 

eenvoudige, snelle, billijke en goedkope 

buitengerechtelijke procedures voor hun 

niet-beslechte geschillen die, in het kader 

van deze richtlijn, ontstaan met 

ondernemingen die andere openbare 

elektronische-communicatiediensten 

aanbieden dan nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten, en 

die betrekking hebben op de contractuele 

voorwaarden en/of prestaties van 

contracten voor het beschikbaar stellen van 

die netwerken en/of diensten. De lidstaten 

stellen de nationale regelgevende instantie 

in staat om als 

geschillenbeslechtingsentiteit op te treden. 

Die procedures voldoen aan de 

kwaliteitsvereisten van hoofdstuk II van 

Richtlijn 2013/11/EU. De lidstaten kunnen 

toegang tot deze procedures verlenen aan 

andere eindgebruikers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten, met inbegrip van personen 

met een handicap, toegang hebben tot 

transparante, niet-discriminatoire, 

eenvoudige, snelle, billijke en goedkope 

buitengerechtelijke procedures voor hun 

niet-beslechte geschillen die, in het kader 

van deze richtlijn, ontstaan met 

ondernemingen die openbare 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten aanbieden, en die betrekking 

hebben op de contractuele voorwaarden 

en/of prestaties van contracten voor het 

beschikbaar stellen van die netwerken 

en/of diensten. Aanbieders van openbare 

elektronische-communicatienetwerken en 

-diensten weigeren geen verzoeken van 

consumenten om beslechting van een 

geschil met de consument middels 

buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

op basis van duidelijke en doeltreffende 

procedures en richtsnoeren. De lidstaten 

stellen de nationale regelgevende instantie 

in staat om als 

geschillenbeslechtingsentiteit op te treden. 

Die procedures voldoen aan de 

kwaliteitsvereisten van hoofdstuk II van 

Richtlijn 2013/11/EU. De lidstaten kunnen 

toegang tot deze procedures verlenen aan 

andere eindgebruikers, met name kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 25 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

wetgeving geen belemmeringen bevat voor 

de instelling van klachtenloketten en 

online-diensten op geschikt territoriaal 

niveau om de toegang voor consumenten 

en andere eindgebruikers tot 

geschillenbeslechting te vergemakkelijken. 

Op geschillen waarbij consumenten 

betrokken zijn en die binnen de 

werkingssfeer van Verordening (EU) 

524/2013 vallen, zijn de bepalingen van 

die verordening van toepassing op 

voorwaarde dat de betrokken 

geschillenbeslechtingsentiteit ter kennis 

van de Commissie is gebracht 

overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 

2013/11/EU. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 

wetgeving geen belemmeringen bevat voor 

de instelling van klachtenloketten en 

online-diensten op geschikt territoriaal 

niveau om de toegang voor consumenten 

en andere eindgebruikers tot 

geschillenbeslechting te vergemakkelijken. 

Indien de nationale regelgevende 

instantie is opgenomen in de lijst als 

bedoeld in artikel 20, lid 2, van Richtlijn 

2013/11/EU, gelden de bepalingen van 

Verordening (EU) 524/2013 voor de in lid 

1 bedoelde geschillen die ontstaan uit 

onlinecontracten. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 38 – lid 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) nummering, met inbegrip van 

nummerreeksen, de meeneembaarheid van 

nummers en identificatienummers, 

nummer- en adresvertaalsystemen en 

toegang tot de 112-hulpdiensten. 

b) nummering, met inbegrip van 

nummerreeksen, de meeneembaarheid van 

nummers en identificatienummers, 

nummer- en adresvertaalsystemen, de 

interoperabiliteit van diensten voor totale 

conversatie en toegang tot de 112-

hulpdiensten, onder meer voor personen 

met een handicap. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 39 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten moedigen het gebruik aan van 

de in lid 1 bedoelde normen en/of 

specificaties voor het aanbieden van 

De lidstaten moedigen het gebruik aan van 

de in lid 1 bedoelde normen en/of 

specificaties voor het aanbieden van 
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diensten, technische interfaces en/of 

netwerkfuncties, voor zover dat strikt 

nodig is om interoperabiliteit van diensten 

te waarborgen en de keuzevrijheid van de 

gebruikers te verbeteren. 

diensten, technische interfaces en/of 

netwerkfuncties, voor zover dat strikt 

nodig is om interoperabiliteit en 

interconnectiviteit van diensten te 

waarborgen teneinde de keuzevrijheid van 

de gebruikers te verbeteren en overstappen 

te vergemakkelijken. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden passende technische en 

organisatorische maatregelen nemen om de 

risico's voor de veiligheid van hun 

netwerken of diensten goed te beheersen. 

Deze maatregelen zorgen, gezien de stand 

van de techniek, voor een 

veiligheidsniveau dat is afgestemd op de 

risico’s die zich voordoen. Er worden met 

name maatregelen genomen om de impact 

van veiligheidsincidenten op gebruikers en 

op andere netwerken en diensten zo laag 

mogelijk te houden. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden passende technische en 

organisatorische maatregelen nemen om de 

risico's voor de veiligheid van hun 

netwerken of diensten goed te beheersen. 

Deze maatregelen zorgen, gezien de stand 

van de techniek, voor een 

veiligheidsniveau dat is afgestemd op de 

risico’s die zich voordoen. Er worden met 

name maatregelen genomen om te 

waarborgen dat de inhoud van 

elektronische communicatie standaard 

van eind tot eind wordt versleuteld om de 

impact van veiligheidsincidenten op 

gebruikers en op andere netwerken en 

diensten zo laag mogelijk te houden. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 
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elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden de bevoegde instantie 

onverwijld in kennis stellen van elke 

inbreuk op de veiligheid die een 

belangrijke impact had op de exploitatie 

van netwerken of diensten. 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden de bevoegde instantie 

onverwijld in kennis stellen van elk 

veiligheidsincident of verlies van 

integriteit dat een belangrijke impact had 

op de exploitatie van netwerken of diensten 

en dus grote gevolgen had voor de 

economische en maatschappelijke 

activiteiten. Aanbieders van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten en aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten die 

zijn onderworpen aan een algemene 

machtiging en die als 

grensoverschrijdende aanbieders melding 

hebben gemaakt, hoeven slechts de 

bevoegde instantie van de lidstaat waarin 

zij hun hoofdvestiging hebben, in kennis 

te stellen. 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het aantal gebruikers dat door de 

inbreuk wordt getroffen; 

a) het aantal gebruikers dat door het 

incident wordt getroffen; 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de duur van de inbreuk; b) de duur van het incident; 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de geografische spreiding van het 

door de inbreuk getroffen gebied; 

c) de geografische spreiding van het 

door het incident getroffen gebied; 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de mate waarin de werking van de 

dienst wordt verstoord; 

d) de mate waarin de werking van het 

netwerk of de dienst wordt beïnvloed; 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In voorkomend geval brengt de betrokken 

bevoegde instantie de bevoegde instanties 

in andere lidstaten en de het Europees 

Agentschap voor netwerk- en 

informatiebeveiliging (ENISA) op de 

hoogte. De betrokken bevoegde instantie 

kan het publiek hiervan op de hoogte 

brengen of eisen dat de ondernemingen dit 

doen, indien zij de bekendmaking van de 

schending in het algemeen belang acht. 

In voorkomend geval brengt de betrokken 

instantie de bevoegde instanties in andere 

lidstaten en de het Europees Agentschap 

voor netwerk- en informatiebeveiliging 

(Enisa) op de hoogte. De betrokken 

bevoegde instantie kan het publiek hiervan 

op de hoogte brengen of eisen dat de 

aanbieders dit doen, indien zij de 

bekendmaking van het incident in het 

algemeen belang acht. Voordat het publiek 

op de hoogte wordt gebracht, moet de 

bevoegde instantie de ondernemingen 

raadplegen. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten waarborgen dat in geval van 

een specifiek veiligheidsincident bij 
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openbare communicatienetwerken of 

openbaar beschikbare elektronische-

communicatiediensten de aanbieders van 

dergelijke netwerken of diensten hun 

eindgebruikers informeren over de 

veiligheidsincident, potentiële risico's en 

mogelijke beschermingsmaatregelen of 

herstelmiddelen die door de 

eindgebruikers kunnen worden genomen. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 109 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de in de 

leden 1 en 2 bedoelde maatregelen te 

specificeren, met inbegrip van maatregelen 

die de omstandigheden, het formaat en de 

procedures definiëren die van toepassing 

zijn op de kennisgevingseisen. De 

gedelegeerde handelingen worden zoveel 

mogelijk gebaseerd op Europese en 

internationale normen, en beletten niet dat 

de lidstaten aanvullende eisen vaststellen 

om te voldoen aan de in de leden 1 en 2 

genoemde doelstellingen. 

5. De Commissie is bevoegd 

overeenkomstig artikel 109 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de in de 

leden 1 en 2 bedoelde maatregelen te 

specificeren, met inbegrip van maatregelen 

die de omstandigheden, het formaat en de 

procedures definiëren die van toepassing 

zijn op de kennisgevingseisen. De 

gedelegeerde handelingen worden zoveel 

mogelijk gebaseerd op Europese en 

internationale normen, en de lidstaten 

nemen alleen aanvullende eisen aan voor 

zover dat nodig is om hun essentiële 

staatsfuncties, met name de nationale 

veiligheid, te waarborgen en om de 

openbare orde te handhaven. Aanbieders 

van nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten en aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten die 

zijn onderworpen aan een algemene 

machtiging en die als 

grensoverschrijdende aanbieders melding 

hebben gemaakt, hoeven slechts in de 

lidstaat waarin zij hun hoofdvestiging 

hebben de aanvullende nationale eisen na 

te leven, zoals opgelegd door de bevoegde 

instantie van de lidstaat. 
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Amendement  106 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Met het oog op de coherente 

toepassing van maatregelen voor de 

veiligheid van netwerken en diensten stelt 

Enisa uiterlijk ... [datum], na raadpleging 

van belanghebbenden en in nauw overleg 

met de Commissie en Berec, richtsnoeren 

op over minimumcriteria voor en een 

gemeenschappelijke benadering van de 

veiligheid van netwerken en diensten en 

het gebruik en de toepassing van eind-tot-

eindversleuteling. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde instanties de bevoegdheid 

hebben om ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden bindende instructies, ook met 

betrekking tot de maatregelen om een 

inbreuk te verhelpen en de termijnen voor 

de uitvoering, te geven met het oog op de 

uitvoering van artikel 40. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde instanties de bevoegdheid 

hebben om ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden bindende instructies, ook met 

betrekking tot de maatregelen om een 

incident te voorkomen of te verhelpen en 

de termijnen voor de uitvoering, te geven 

met het oog op de uitvoering van artikel 

40. Voor aanbieders van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten en aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten die 

zijn onderworpen aan een algemene 

machtiging en die als 

grensoverschrijdende aanbieders melding 

hebben gemaakt, is de bevoegde instantie 

de instantie van de lidstaat waarin zij hun 

hoofdvestiging hebben. 
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Amendement  108 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) een veiligheidscontrole te laten 

uitvoeren door een gekwalificeerde 

onafhankelijke instantie of een bevoegde 

instantie en de resultaten ervan beschikbaar 

te stellen aan de bevoegde instantie. De 

kosten van de controle worden door de 

onderneming gedragen. 

b) een veiligheidscontrole te laten 

uitvoeren door een interne of 

gekwalificeerde externe instantie en de 

resultaten ervan beschikbaar te stellen aan 

de bevoegde instantie. De kosten van de 

controle worden door de onderneming 

gedragen. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) voor ondernemingen die openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten aanbieden, een 

einde te maken aan eventuele niet-

naleving van de eisen zoals vastgesteld in 

artikel 40. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Naar aanleiding van de 

beoordeling van informatie of de 

resultaten van veiligheidscontroles als 

bedoeld in lid 2, kan de bevoegde instantie 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken aanbieden, 

bindende instructies geven om de 

gevonden tekortkomingen te verhelpen, 

met inbegrip van tekortkomingen ten 

aanzien van de vereiste maatregelen om 

een incident te verhelpen en de uiterlijke 
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termijnen voor de uitvoering hiervan. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Naar aanleiding van de 

beoordeling van de toepassing van lid 2, 

kunnen de bevoegde instanties, indien 

nodig, stappen nemen in de vorm van ex-

posttoezichtsmaatregelen wanneer zij 

bewijs hebben dat een onderneming die 

openbaar beschikbare 

communicatiediensten aanbiedt, niet 

voldoet aan de eisen van artikel 40. Dit 

bewijs kan worden voorgelegd door een 

bevoegde instantie van een andere lidstaat 

waar de dienst wordt verleend. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Indien een onderneming 

die openbaar beschikbare 

communicatiediensten aanbiedt zijn 

hoofdvestiging of een vertegenwoordiger 

in een lidstaat heeft maar zijn netwerk- en 

informatiesystemen in één of meer andere 

lidstaten, werken de bevoegde instantie 

van de lidstaat van de hoofdvestiging of 

van de vertegenwoordiger samen met de 

bevoegde instanties van die andere 

lidstaten en staan zij elkaar waar nodig 

bij. Deze bijstand en samenwerking 

kunnen betrekking hebben op de 

uitwisseling van informatie tussen de 

betrokken bevoegde instanties en op 

verzoeken om de in lid 2 ter bedoelde 

toezichtsmaatregelen. 
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Amendement  113 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 41 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De bevoegde instantie werkt nauw 

samen met de autoriteiten voor 

gegevensbescherming om incidenten aan 

te pakken die inbreuken in verband met 

persoonsgegevens tot gevolg hebben. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 55 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer dat aanbod geen commercieel 

karakter heeft of een bijkomend element 

van een andere commerciële activiteit of 

openbare dienst is die niet afhankelijk is 

van het overbrengen van signalen op die 

netwerken, wordt een onderneming, 

overheidsinstantie of eindgebruiker die 

dergelijke toegang aanbiedt niet 

onderworpen aan een algemene machtiging 

voor het aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

overeenkomstig artikel 12, en evenmin aan 

verplichtingen inzake de rechten van 

eindgebruikers overeenkomstig titel III 

van deel III van deze richtlijn, en 

verplichtingen tot interconnectie van hun 

netwerken overeenkomstig artikel 59, lid 1. 

Wanneer dat aanbod geen commercieel 

karakter heeft of een bijkomend element 

van een andere commerciële activiteit of 

openbare dienst is die niet afhankelijk is 

van het overbrengen van signalen op die 

netwerken, wordt een onderneming, 

overheidsinstantie of gebruiker die 

dergelijke toegang aanbiedt niet 

onderworpen aan een algemene machtiging 

voor het aanbieden van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten 

overeenkomstig artikel 12, en evenmin aan 

verplichtingen inzake de rechten van 

gebruikers overeenkomstig titel III van 

deel III van deze richtlijn, en 

verplichtingen tot interconnectie van hun 

netwerken overeenkomstig artikel 59, lid 1, 

noch aan een verplichting om derden te 

identificeren die een dergelijke toegang 

gebruiken. Personen die dergelijke 

toegang zonder winstoogmerk aanbieden, 

zijn niet aansprakelijk voor informatie die 

door derden wordt verzonden via deze 

toegang. 
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Amendement  115 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 55 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde instanties 

belemmeren de aanbieders van openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten niet om aan het 

publiek toegang tot hun netwerken te 

verlenen via lokale radionetwerken die zich 

mogelijk op terreinen of in gebouwen van 

een eindgebruiker bevinden, mits de 

toepasselijke algemene 

machtigingsvoorwaarden worden 
nageleefd en de eindgebruiker hiervoor 

uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

2. De bevoegde instanties mogen de 

aanbieders van openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten niet belemmeren 

om aan het publiek toegang tot hun 

netwerken te verlenen via lokale 

radionetwerken die zich mogelijk op 

terreinen of in gebouwen van een 

eindgebruiker bevinden, mits de 

toepasselijke algemene machtiging wordt 

nageleefd en de eindgebruiker hiervoor 

uitdrukkelijk vooraf toestemming heeft 

gegeven en mits de met de eindgebruiker 

overeengekomen bandbreedte niet wordt 

beïnvloed/beperkt. Eindgebruikers die 

ermee instemmen om voor het publiek 

beschikbare lokale radionetwerken via 

hun eindapparatuur ter beschikking te 

stellen en/of die gebruik maken van de 

elektronischecommunicatiedienst 

waarvan zij abonnee zijn, worden nimmer 

aansprakelijk gesteld voor activiteiten van 

een andere persoon of juridische entiteit 

die via het lokale radionetwerk is 

aangesloten. 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 55 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Aanbieders zorgen ervoor dat dergelijke 

toegang voor derde partijen geen schade 

toebrengt aan de voorwaarden van de 

eigen toegang van een eindgebruiker en 

dat de informatie blijft beantwoorden aan 

de in artikel 95 vastgestelde vereisten. 
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Amendement  117 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 55 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daartoe zorgen aanbieders van openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten ervoor dat zij op 

duidelijke en transparante wijze producten 

of specifieke aanbiedingen, waarmee hun 

eindgebruikers toegang kunnen verlenen 

aan derde partijen via een lokaal 

radionetwerk, ter beschikking stellen en 

actief aanbieden. 

Daartoe kunnen aanbieders van openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare elektronische-

communicatiediensten ervoor zorgen dat 

zij op duidelijke en transparante wijze 

producten of specifieke aanbiedingen, 

waarmee hun eindgebruikers op verzoek 

toegang kunnen verlenen aan derde partijen 

via een lokaal radionetwerk, ter 

beschikking stellen en actief aanbieden. De 

aansprakelijkheid voor handelingen die 

een derde partij via die toegang tot het 

RLAN van een eindgebruiker verricht, ligt 

bij de aanbieder en bij de derde partijen 

die toegang vragen. 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 55 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In overeenstemming met, in het 

bijzonder, overweging 19 van Richtlijn 

2014/53/EU van het Europees Parlement 

en de Raad worden fabrikanten van 

radioapparatuur vrijgesteld van de 

verplichting om de conformiteit aan te 

tonen van de combinatie van de 

radioapparatuur en software wanneer 

dergelijke software vrij door iedereen mag 

worden gebruikt, bestudeerd, aangepast 

en verspreid, zelfs na aanpassing. Deze 

fabrikanten beperken de rechten van 

gebruikers niet om dergelijke software in 

hun radioapparatuur te laden. 
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Amendement  119 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de doelstellingen van 

artikel 3, bevorderen, en waar nodig 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties overeenkomstig de bepalingen 

van deze richtlijn passende toegang en 

interconnectie, alsook interoperabiliteit van 

diensten, en oefenen zij daarbij hun 

bevoegdheid uit op een wijze die 

bevorderlijk is voor efficiëntie en 

duurzame concurrentie, de implementatie 

van netwerken met zeer hoge capaciteit, 

efficiënte investeringen en innovatie, en 

die de eindgebruikers het grootste voordeel 

biedt. Zij bieden richtsnoeren en stellen de 

procedures inzake het verkrijgen van 

toegang en interconnectie publiekelijk 

beschikbaar teneinde te waarborgen dat 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

exploitanten met een beperkt geografisch 

bereik kunnen profiteren van de opgelegde 

verplichtingen. 

Met het oog op de doelstellingen van 

artikel 3, bevorderen, en waar nodig 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties overeenkomstig de bepalingen 

van deze richtlijn passende toegang en 

interconnectie, alsook interoperabiliteit van 

internettoegang, nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten, met 

inbegrip van diensten voor totale 

conversatie, en elektronische-

communicatienetwerken, en oefenen zij 

daarbij hun bevoegdheid uit op een wijze 

die bevorderlijk is voor efficiëntie en 

duurzame concurrentie, de implementatie 

van netwerken met zeer hoge capaciteit, 

efficiënte investeringen en innovatie, en 

die de eindgebruikers het grootste voordeel 

biedt. Zij bieden richtsnoeren en stellen de 

procedures inzake het verkrijgen van 

toegang en interconnectie publiekelijk 

beschikbaar teneinde te waarborgen dat 

kleine en middelgrote ondernemingen en 

exploitanten met een beperkt geografisch 

bereik kunnen profiteren van de opgelegde 

verplichtingen. Zij zorgen ervoor dat de 

verplichtingen tot interoperabiliteit 

evenredig blijven en het 

innovatiepotentieel niet belemmeren van 

aanbieders van elektronische-

communicatiediensten die investeren in 

de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën. 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) in gevallen waarin zulks b) in gevallen waarin zulks 
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gerechtvaardigd is en voor zover 

noodzakelijk, verplichtingen kunnen 

opleggen aan ondernemingen die aan 

algemene machtiging zijn onderworpen 

en die de toegang tot de eindgebruikers 

controleren om hun diensten interoperabel 

te maken; 

gerechtvaardigd is en voor zover 

noodzakelijk, verplichtingen kunnen 

opleggen om diensten die verbinding 

maken met het openbare telefoonnet door 

middel van een toegewezen 

nummervoorraad of die communicatie 

mogelijk maken met een nummer of 

nummers in nationale of internationale 

nummerplannen, interoperabel te maken, 

waaronder voor realtimetekst en 

videogesprekken; 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) in gevallen waarin zulks 

gerechtvaardigd is, verplichtingen kunnen 

opleggen aan aanbieders van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten om hun diensten 

interoperabel te maken, met name wanneer 

de toegang tot noodhulpdiensten of eind-

tot-eindverbindingen tussen eindgebruikers 

in gevaar komt door een gebrek aan 

interoperabiliteit tussen persoonlijke 

communicatiediensten. 

c) in gevallen waarin zulks 

gerechtvaardigd en technisch haalbaar is, 

verplichtingen kunnen opleggen aan 

aanbieders van persoonlijke 

communicatiediensten om hun diensten 

interoperabel te maken, met name wanneer 

de daadwerkelijke mededinging of eind-

tot-eindverbindingen tussen eindgebruikers 

in gevaar komt door een gebrek aan 

interoperabiliteit tussen persoonlijke 

communicatiediensten; 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) exploitanten kunnen verplichten, 

voor zover noodzakelijk om de toegang 

van eindgebruikers tot door de lidstaat 

gespecificeerde digitale radio- en 

televisieomroepdiensten te waarborgen, 

toegang tot de andere in bijlage II, deel II, 

bedoelde faciliteiten aan te bieden op 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 

d) exploitanten kunnen verplichten, 

voor zover noodzakelijk om de toegang 

van eindgebruikers, met inbegrip van 

eindgebruikers met een handicap, tot door 

de lidstaat gespecificeerde digitale radio- 

en televisieomroepdiensten te waarborgen, 

toegang tot de andere in bijlage II, deel II, 

bedoelde faciliteiten aan te bieden op 

billijke, redelijke en niet-discriminerende 
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voorwaarden. voorwaarden. 

 

Amendement  123 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 59 – lid 1 – alinea 3 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) wanneer de Commissie, op basis 

van een verslag waarom zij Berec had 

verzocht, heeft geconstateerd dat er een 

noemenswaardig gevaar bestaat voor de 

doeltreffende toegang tot 

noodhulpdiensten of tot eind-tot-

eindverbindingen tussen eindgebruikers 

binnen één of meerdere lidstaten of in de 

hele Europese Unie, en zij 

uitvoeringsmaatregelen heeft vastgesteld 

waarin de aard en het toepassingsgebied 

van eventueel op te leggen verplichtingen 

worden gespecificeerd, in 

overeenstemming met de in artikel 110, lid 

4, bedoelde onderzoeksprocedure. 

ii) wanneer de Commissie, op basis 

van een verslag waarom zij Berec had 

verzocht, heeft geconstateerd dat er een 

noemenswaardig gevaar bestaat voor de 

doeltreffende toegang tot eind-tot-

eindverbindingen tussen eindgebruikers, in 

verband met een gebrek aan 

interoperabiliteit van 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten met een bijzondere 

groot klantenbestand, binnen één of 

meerdere lidstaten of in de hele Europese 

Unie, en zij uitvoeringsmaatregelen heeft 

vastgesteld waarin de aard en het 

toepassingsgebied van eventueel op te 

leggen verplichtingen worden 

gespecificeerd, in overeenstemming met de 

in artikel 110, lid 4, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 De toegang tot noodhulpdiensten en eind-

tot-eindverbindingen tussen 

eindgebruikers wordt niet in gevaar 

geacht wanneer de aanbieder geen 

bijzonder groot bereik of klantenbestand 

heeft. 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 63 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Na raadpleging van de 

belanghebbenden en in nauwe 

samenwerking met de Commissie, kan 

Berec door middel van een besluit 

1. Na raadpleging van de 

belanghebbenden en nationale 

regelgevende instanties kan de 

Commissie, zoveel mogelijk rekening 
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transnationale markten bepalen in 

overeenstemming met de beginselen van 

het mededingingsrecht, waarbij zoveel 

mogelijk rekening wordt gehouden met de 

overeenkomstig artikel 62 vastgestelde 

aanbeveling en de AMM-richtsnoeren. 

Berec voert een analyse van een potentiële 

transnationale markt uit indien de 

Commissie of ten minste twee betrokken 

nationale regelgevende instanties daartoe 

een met redenen omkleed verzoek 

inclusief bewijsstukken ter staving 

daarvan indienen. 

houdend met het advies van Berec en 

handelend in overeenstemming met de 

beginselen van het mededingingsrecht, 

waarbij zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden met de overeenkomstig artikel 

62 vastgestelde aanbeveling en de AMM-

richtsnoeren, een besluit nemen ter 

bepaling van een transnationale markt. 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 63 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In het geval van transnationale markten die 

worden omschreven overeenkomstig lid 1, 

dragen de betrokken nationale 

regelgevende instanties samen zorg voor de 

uitvoering van de marktanalyse, waarbij de 

AMM-richtsnoeren maximaal in acht 

worden genomen, en spreken zij zich op 

gecoördineerde wijze uit over het 

opleggen, handhaven, wijzigen of opheffen 

van wettelijke verplichtingen als bedoeld in 

artikel 65, lid 4. De betrokken nationale 

regelgevende instanties stellen de 

Commissie gezamenlijk in kennis van hun 

ontwerpmaatregelen betreffende de 

marktanalyse en van eventuele wettelijke 

verplichtingen krachtens de artikelen 32 en 

33. 

In het geval van transnationale markten die 

worden omschreven in het besluit als 

bedoeld in lid 1, dragen de betrokken 

nationale regelgevende instanties samen 

zorg voor de uitvoering van de 

marktanalyse, waarbij de AMM-

richtsnoeren maximaal in acht worden 

genomen, en spreken zij zich op 

gecoördineerde wijze uit over het 

opleggen, handhaven, wijzigen of opheffen 

van wettelijke verplichtingen als bedoeld in 

artikel 65, lid 4. De betrokken nationale 

regelgevende instanties stellen de 

Commissie gezamenlijk in kennis van hun 

ontwerpmaatregelen betreffende de 

marktanalyse en van eventuele wettelijke 

verplichtingen krachtens de artikelen 32 en 

33. 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 74 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de beoordeling van de in lid 1, onder 

a), bedoelde aanbiedingen betreffende 

mede-investeringen en processen 

waarborgen de nationale regelgevende 

instanties dat die aanbiedingen en 

processen voldoen aan de in bijlage IV 

vastgestelde criteria. 

Bij de beoordeling van de in lid 1 bedoelde 

overeenkomsten betreffende mede-

investeringen en processen waarborgen de 

nationale regelgevende instanties dat die 

aanbiedingen en processen voldoen aan de 

in bijlage IV vastgestelde criteria. 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en ten minste op een vaste 

locatie, tegen een betaalbare prijs toegang 

hebben tot functionele-internettoegang en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

consumenten op hun grondgebied, in het 

licht van de specifieke nationale 

omstandigheden en op een vaste locatie, 

tegen een betaalbare prijs toegang hebben 

tot breedband internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten van een op hun 

grondgebied gespecificeerde kwaliteit, met 

inbegrip van de aansluiting op het net. 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Daarnaast kunnen de lidstaten ook 

toezien op de betaalbaarheid van diensten 

die niet op een vaste locatie worden 

verleend wanneer zij dit nodig achten om 

de volledige deelname van een consument 

aan de maatschappij op sociaal en 

economisch vlak te waarborgen. 
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Amendement  129 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten definiëren de in lid 1 

bedoelde internettoegangsdiensten als een 

correcte weergave van de door de 

meerderheid van de eindgebruikers op hun 

grondgebied gebruikte diensten. De 

functionele-internettoegang moet het in 

bijlage V omschreven minimumpakket van 

diensten kunnen ondersteunen. 

2. In overeenstemming met de Berec-

richtsnoeren definiëren de nationale 

regelgevende instanties de minimale 

capaciteit van de in lid 1 bedoelde 

internettoegangsdiensten als een weergave 

van de door de meerderheid van de 

consumenten op een vaste locatie op hun 

grondgebied of op relevante delen van hun 

grondgebied gebruikte diensten die 

onmisbaar zijn voor het waarborgen van 

de sociale en economische deelname aan 

de maatschappij. De internettoegang moet 

de bandbreedte kunnen leveren die nodig 

is om ten minste het in bijlage V 

omschreven minimumpakket van diensten 

kunnen ondersteunen. 

 [18 maanden na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn], stelt 

Berec, teneinde bij te dragen tot een 

consistente toepassing van dit artikel, na 

overleg met belanghebbenden en in 

nauwe samenwerking met de Commissie, 

rekening houdend met de beschikbare 

gegevens van de Commissie (Eurostat), 

richtsnoeren vast aan de hand waarvan 

nationale regelgevende instanties de 

minimumvereisten inzake de 

minimumeisen voor de kwaliteit van de 

dienstverlening kunnen definiëren, 

waaronder de minimumbandbreedte die 

nodig is om ten minste het in bijlage V 

omschreven minimumpakket van diensten 

kunnen ondersteunen, op grond van de 

gemiddelde bandbreedte die beschikbaar 

is voor een meerderheid van de bevolking. 

Die richtsnoeren worden jaarlijkse 

geactualiseerd, zodat zij de technologische 

vooruitgang en wijzigingen in de 

gebruikspatronen van de consumenten 

weergeven. 
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Amendement  130 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien een eindgebruiker daarom 

verzoekt, mag de in lid 1 bedoelde 

aansluiting worden beperkt tot de 

ondersteuning van uitsluitend 

spraaktelefonie. 

3. Indien een consument daarom 

verzoekt, mag de in de leden 1 en 1 bis 

bedoelde aansluiting worden beperkt tot de 

ondersteuning van uitsluitend 

spraaktelefonie. 

(Gekoppeld aan het amendement op lid 1 bis.) 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 79 – lid 3 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten kunnen de bepalingen 

van dit artikel uitbreiden tot micro- en 

kleine ondernemingen en non-

profitorganisaties als eindgebruikers. 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale regelgevende 

instanties zien toe op de ontwikkeling en 

het niveau van de tarieven voor de 

eindgebruiker van de in artikel 79, lid 1, 

genoemde diensten die op de markt 

beschikbaar zijn, met name rekening 

houdend met de binnenlandse prijzen en 

het nationaal inkomen van de 

eindgebruiker. 

1. De nationale regelgevende 

instanties zien toe op de ontwikkeling en 

het niveau van de tarieven voor de 

eindgebruiker van de in artikel 79, lid 1, 

genoemde diensten die op de markt 

beschikbaar zijn, met name rekening 

houdend met de binnenlandse prijzen en 

het nationaal inkomen van de consument. 
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Amendement  133 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer lidstaten, in het licht van 

nationale omstandigheden, constateren dat 

de tarieven voor de eindgebruiker van de 

in artikel 79, lid 1, genoemde diensten niet 

betaalbaar zijn omdat eindgebruikers er 

door hun lage inkomens of bijzondere 

speciale behoeften geen toegang toe 

hebben, kunnen zij verlangen dat 

ondernemingen die deze diensten 

aanbieden aan die eindgebruikers 

tariefopties of -pakketten aanbieden die 

afwijken van die welke onder de 

gebruikelijke commerciële voorwaarden 

worden verstrekt. Daartoe kunnen lidstaten 

eisen dat die ondernemingen op het gehele 

grondgebied uniforme tarieven toepassen, 

met inbegrip van geografische 

gemiddelden. De lidstaten zorgen ervoor 

dat eindgebruikers die recht hebben op 

dergelijke tariefopties of -pakketten recht 

hebben op een contract met een 

onderneming die de in artikel 79, lid 1, 

genoemde diensten aanbiedt en dat die 

onderneming ervoor zorgt dat zij 

gedurende een passende termijn over een 

nummer beschikken en dat ongegronde 

onderbrekingen van de dienst worden 

vermeden. 

2. Wanneer lidstaten, in het licht van 

nationale omstandigheden, constateren dat 

de tarieven voor de in artikel 79, lid 1, 

genoemde diensten niet betaalbaar zijn 

omdat consumenten er door hun lage 

inkomens of bijzondere speciale behoeften 

geen toegang toe hebben, verlangen zij dat 

aanbieders die deze diensten aanbieden 

aan die consumenten, tariefopties of -

pakketten aanbieden die afwijken van die 

welke onder de gebruikelijke commerciële 

voorwaarden worden verstrekt. Daartoe 

eisen lidstaten dat die ondernemingen op 

het gehele grondgebied uniforme tarieven 

toepassen, met inbegrip van geografische 

gemiddelden. De lidstaten zorgen ervoor 

dat consumenten die recht hebben op 

dergelijke tariefopties of -pakketten recht 

hebben op een contract met een 

onderneming die de in artikel 79, lid 1, 

genoemde diensten aanbiedt. De lidstaten 

zorgen er ook voor dat die onderneming 

ervoor zorgt dat zij gedurende een 

passende termijn over een nummer 

beschikken en dat ongegronde 

onderbrekingen van de dienst worden 

vermeden. 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die overeenkomstig lid 2 

tariefopties of -pakketten aanbieden aan 

eindgebruikers met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften de nationale 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 

ondernemingen die overeenkomstig lid 2 

tariefopties of -pakketten aanbieden aan 

consumenten met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften de nationale 
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regelgevende instanties op de hoogte 

houden over de inhoud van die opties of 

pakketten. De nationale regelgevende 

instanties zorgen ervoor dat aan de 

overeenkomstig lid 2 aangeboden 

tariefopties of -pakketten gekoppelde 

voorwaarden volledig transparant zijn, 

worden bekendgemaakt en worden 

toegepast overeenkomstig het non-

discriminatiebeginsel. De nationale 

regelgevende instanties kunnen eisen dat 

specifieke regelingen worden gewijzigd of 

ingetrokken. 

regelgevende instanties op de hoogte 

houden over de inhoud van die opties of 

pakketten. Behoudens de vrijheid van de 

consument om een aanbieder te kiezen, 

zorgen de nationale regelgevende 

instanties ervoor dat aan de 

overeenkomstig lid 2 aangeboden 

tariefopties of -pakketten gekoppelde 

voorwaarden volledig transparant zijn, 

worden bekendgemaakt en worden 

toegepast overeenkomstig artikel 92 en het 

non-discriminatiebeginsel. De nationale 

regelgevende instanties kunnen eisen dat 

specifieke regelingen worden gewijzigd of 

ingetrokken. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden zorgen de 

lidstaten ervoor dat ondersteuning wordt 

verleend aan eindgebruikers met een laag 

inkomen of bijzondere sociale behoeften 

zodat, minstens op een vaste locatie, een 

betaalbare toegang tot functionele-

internettoegang en spraaktelefoniediensten 

wordt gewaarborgd. 

4. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden zorgen de 

lidstaten ervoor dat verdere ondersteuning 

wordt verleend aan consumenten met een 

laag inkomen of bijzondere sociale 

behoeften zodat, minstens op een vaste 

locatie, een betaalbare toegang tot 

internettoegang en spraaktelefoniediensten 

wordt gewaarborgd. Daarnaast kunnen de 

lidstaten ervoor zorgen dat aan 

consumenten met een laag inkomen of 

bijzondere sociale behoeften steun wordt 

verleend voor mobiele diensten wanneer 

zij dit nodig achten om de volledige 

deelname van een consument aan de 

maatschappij op sociaal en economisch 

vlak te waarborgen. 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 5 



 

AD\1133855NL.docx 101/162 PE602.838v03-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden, zorgen de 

lidstaten ervoor dat passende steun wordt 

verleend aan eindgebruikers met een 

handicap of dat andere maatregelen worden 

genomen om de betaalbaarheid te 

waarborgen van de nodige 

eindapparatuur, specifieke uitrusting en 

diensten die hen een gelijkwaardige 

toegang bieden. 

5. In het licht van de specifieke 

nationale omstandigheden, zorgen de 

lidstaten ervoor dat passende steun wordt 

verleend aan consumenten met een 

handicap en dat andere maatregelen 

worden genomen om de toegankelijkheid 

van de nodige eindapparatuur voor 

personen met een handicap te waarborgen 

en om te garanderen dat specifieke 

uitrusting en diensten die hen een 

gelijkwaardige toegang bieden, 

beschikbaar en betaalbaar zijn. De 

gemiddelde kostprijs van de 

bemiddelingsdiensten voor consumenten 

met een handicap moet gelijk zijn aan die 

van de spraakcommunicatiediensten uit 

hoofde van artikel 79. 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 80 – lid 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten kunnen de bepalingen 

van dit artikel uitbreiden tot micro- en 

kleine ondernemingen en non-

profitorganisaties als eindgebruikers. 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Wanneer een lidstaat, rekening 

houdend met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, gevoerde 

geografisch onderzoek, naar behoren heeft 

aangetoond dat de beschikbaarheid van 

functionele-internettoegangsdiensten als 

1. Wanneer een lidstaat, rekening 

houdend met de resultaten van het 

overeenkomstig artikel 22, lid 1, gevoerde 

geografisch onderzoek, indien 

beschikbaar, heeft aangetoond, of 

wanneer de nationale regelgevende 
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gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie niet onder normale commerciële 

omstandigheden of middels andere 

potentiële beleidsinstrumenten kan worden 

gewaarborgd, kan hij passende 

universeledienstverplichtingen opleggen 

om tegemoet te komen aan alle redelijke 

verzoeken om toegang tot dergelijke 

diensten op zijn grondgebied. 

instantie tevreden is met het alternatieve 

bewijs, dat de beschikbaarheid van 

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie niet onder normale commerciële 

omstandigheden of middels andere 

potentiële beleidsinstrumenten op zijn 

nationaal grondgebied of verschillende 

delen daarvan kan worden gewaarborgd, 

kan hij passende 

universeledienstverplichtingen opleggen 

om tegemoet te komen aan alle redelijke 

verzoeken om toegang tot dergelijke 

diensten op relevante delen van zijn 

grondgebied. 

 

Amendement  139 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten bepalen de meest 

efficiënte en geschikte wijze om te 

waarborgen dat functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie beschikbaar zijn met inachtneming 

van de beginselen van objectiviteit, 

transparantie, niet-discriminatie en 

evenredigheid. Zij trachten verstoring van 

de markt, met name het aanbieden van 

diensten tegen prijzen of onder andere 

voorwaarden die afwijken van normale 

commerciële voorwaarden, tot een 

minimum te beperken en daarbij het 

algemeen belang te beschermen. 

2. De lidstaten bepalen de meest 

efficiënte en geschikte wijze om te 

waarborgen dat internettoegangsdiensten 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten op een 

vaste locatie beschikbaar zijn met 

inachtneming van de beginselen van 

objectiviteit, transparantie, niet-

discriminatie en evenredigheid. Dit kan het 

beschikbaar stellen van een 

internettoegangsdienst en een 

spraakcommunicatiedienst via 

draadverbindingen of draadloze 

verbindingen. Zij trachten verstoring van 

de markt, met name het aanbieden van 

diensten tegen prijzen of onder andere 

voorwaarden die afwijken van normale 

commerciële voorwaarden, tot een 

minimum te beperken en daarbij het 

algemeen belang te beschermen. 
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Amendement  140 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Met name wanneer lidstaten 

besluiten verplichtingen op te leggen om 

de beschikbaarheid op een vaste locatie 

van functionele-internettoegangsdiensten 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten te 

waarborgen, kunnen zij één of meerdere 

ondernemingen aanwijzen om op hun 

volledige grondgebied de beschikbaarheid 

op een vaste locatie van functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten te waarborgen. De 

lidstaten kunnen verschillende 

ondernemingen of groepen van 

ondernemingen aanwijzen die functionele-

internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie aanbieden en/of verschillende 

gedeelten van het nationale grondgebied 

bestrijken. 

3. Met name wanneer lidstaten 

besluiten verplichtingen op te leggen om 

de beschikbaarheid op een vaste locatie 

van internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraaktelefoniediensten te 

waarborgen, kunnen zij één of meerdere 

ondernemingen aanwijzen om op hun 

volledige grondgebied de beschikbaarheid 

op een vaste locatie van functionele-

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten te waarborgen. De 

lidstaten kunnen verschillende 

ondernemingen of groepen van 

ondernemingen aanwijzen die 

internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie aanbieden en/of verschillende 

gedeelten van het nationale grondgebied 

bestrijken. 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer de lidstaten voor het 

gehele grondgebied of een gedeelte 

daarvan ondernemingen aanwijzen die 

belast worden met het waarborgen van de 

beschikbaarheid van de functionele-

internettoegangsdienst als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten, hanteren zij 

daartoe een efficiënt, objectief, doorzichtig 

en niet-discriminerend aanwijzingssysteem 

waarin geen enkele onderneming a priori 

4. Wanneer de lidstaten voor het 

gehele grondgebied of een gedeelte 

daarvan aanbieders aanwijzen die belast 

worden met het waarborgen van de 

beschikbaarheid van de 

internettoegangsdienst als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten, hanteren zij 

daartoe een efficiënt, objectief, doorzichtig 

en niet-discriminerend aanwijzingssysteem 

waarin geen enkele aanbieder a priori van 
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van aanwijzing is uitgesloten. Deze 

aanwijzingsmethoden zorgen ervoor dat 

functionele internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie op een kosteneffectieve wijze 

worden aangeboden en kunnen worden 

gebruikt als middel om de nettokosten van 

de universeledienstverplichtingen te 

bepalen in overeenstemming met artikel 

84. 

aanwijzing is uitgesloten. Deze 

aanwijzingsmethoden zorgen ervoor dat 

internettoegangs- en 

spraaktelefoniediensten op een vaste 

locatie op een kosteneffectieve wijze 

worden aangeboden en kunnen worden 

gebruikt als middel om de nettokosten van 

de universeledienstverplichtingen te 

bepalen in overeenstemming met artikel 

84. 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 81 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Wanneer een overeenkomstig lid 3 

aangewezen onderneming voornemens is 

een belangrijk deel of het geheel van haar 

netwerk voor lokale toegang af te stoten 

naar een afzonderlijke juridische entiteit 

met een ander eigenaarschap, stelt zij de 

nationale regelgevende instantie daarvan 

tijdig in kennis zodat die instantie het 

effect van de geplande transactie kan 

afwegen op het aanbod op een vaste locatie 

van de functionele internettoegangsdienst 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten. De 

nationale regelgevende instantie kan in dit 

verband voorwaarden opleggen, wijzigen 

of schrappen overeenkomstig artikel 13, lid 

2. 

5. Wanneer een overeenkomstig lid 3 

aangewezen aanbieder voornemens is een 

belangrijk deel of het geheel van zijn 

netwerk voor lokale toegang af te stoten 

naar een afzonderlijke juridische entiteit 

met een ander eigenaarschap, stelt hij de 

nationale regelgevende instantie daarvan 

tijdig in kennis zodat die instantie het 

effect van de geplande transactie kan 

afwegen op het aanbod op een vaste locatie 

van de internettoegangsdienst als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraaktelefoniediensten. De nationale 

regelgevende instantie kan in dit verband 

voorwaarden opleggen, wijzigen of 

schrappen overeenkomstig artikel 13, lid 2. 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 82 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de behoefte aan dergelijke diensten 

naar behoren is aangetoond in het licht 

van nationale omstandigheden, kunnen de 

lidstaten de beschikbaarheid of 

1. Indien de behoefte aan dergelijke 

diensten is vastgesteld in het licht van 

nationale omstandigheden, kunnen de 

lidstaten de beschikbaarheid of 
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betaalbaarheid van andere diensten dan 

functionele-internettoegangsdiensten als 

gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, lid 

2, en spraakcommunicatiediensten op een 

vaste locatie die vόόr [datum] beschikbaar 

waren, blijven waarborgen. Wanneer de 

lidstaten voor hun gehele grondgebied of 

een gedeelte daarvan ondernemingen 

aanwijzen die belast worden met de 

levering van die diensten, is artikel 81 van 

toepassing. Dergelijke verplichtingen 

worden gefinancierd overeenkomstig 

artikel 85. 

betaalbaarheid van andere diensten dan 

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraakcommunicatiediensten op een vaste 

locatie die vόόr [datum] beschikbaar 

waren, blijven waarborgen. Wanneer de 

lidstaten voor hun gehele grondgebied of 

een gedeelte daarvan aanbieders aanwijzen 

die belast worden met de levering van die 

diensten, is artikel 81 van toepassing. 

Dergelijke verplichtingen worden 

gefinancierd overeenkomstig artikel 85. 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 82 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten evalueren de overeenkomstig 

dit artikel opgelegde verplichtingen 

uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van 

deze richtlijn en vervolgens jaarlijks. 

2. De lidstaten evalueren de 

overeenkomstig dit artikel opgelegde 

verplichtingen uiterlijk ... [3 jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] en 

vervolgens tenminste elke 3 jaar. 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 83 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

ondernemingen die overeenkomstig de 

artikelen 79, 81 en 82 diensten verlenen 

bij het aanbieden van extra faciliteiten en 

diensten, naast de in artikel 79 vermelde 

faciliteiten en diensten voorwaarden 

vaststellen op basis waarvan de 

eindgebruiker niet verplicht is voor 

faciliteiten of diensten te betalen die niet 

noodzakelijk of niet vereist zijn voor de 

gewenste dienst. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

aanbieders van de spraakcommunicatie- 

en internettoegangsdiensten 
overeenkomstig de artikelen 79, 81 en 82 

bij het aanbieden van extra faciliteiten en 

diensten, naast de in artikel 79 vermelde 

faciliteiten en diensten voorwaarden 

vaststellen op basis waarvan de 

eindgebruiker niet verplicht is voor 

faciliteiten of diensten te betalen die niet 

noodzakelijk of niet vereist zijn voor de 

gewenste dienst. 
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Amendement  146 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 83 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

ondernemingen die overeenkomstig artikel 

80 spraaktelefoniediensten als bedoeld in 

artikel 79 leveren de in bijlage VI, deel A, 

genoemde faciliteiten en diensten 

verstrekken, zodat eindgebruikers de 

uitgaven kunnen controleren en beheersen 

en dat die ondernemingen, voor 

eindgebruikers die daar recht op hebben en 

met inbegrip van een mechanisme om te 

controleren of zij nog steeds van de dienst 

gebruik wensen te maken, een systeem 

opzetten om een ongegronde onderbreking 

van de spraaktelefoniedienst kunnen 

vermijden. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

aanbieders die overeenkomstig artikel 80 

spraaktelefoniediensten als bedoeld in 

artikel 79 leveren de in bijlage VI, deel A, 

genoemde faciliteiten en diensten 

verstrekken, zodat consumenten de 

uitgaven kunnen controleren en beheersen 

en dat die aanbieders, voor consumenten 

die daar recht op hebben en met inbegrip 

van een mechanisme om te controleren of 

zij nog steeds van de dienst gebruik 

wensen te maken, een systeem opzetten om 

een ongegronde onderbreking van de 

spraaktelefoniedienst kunnen vermijden. 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 84 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van oordeel zijn dat het 

aanbieden van de functionele 

internettoegangsdienst als gedefinieerd in 

artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten; als omschreven in 

de artikelen 79, 80 en 81 of de voortzetting 

van de universele dienst als omschreven in 

artikel 82 een onredelijke last kan vormen 

voor ondernemingen die dergelijke 

diensten aanbieden en compensatie 

aanvragen berekenen zij de nettokosten 

voor het aanbieden van die dienst. 

Wanneer de nationale regelgevende 

instanties van oordeel zijn dat het 

aanbieden van de internettoegangsdienst 

als gedefinieerd in artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten als omschreven in 

de artikelen 79, 80 en 81 of de voortzetting 

van de universele dienst als omschreven in 

artikel 82 een onredelijke last kan vormen 

voor aanbieders van dergelijke diensten en 

compensatie aanvragen, berekenen zij de 

nettokosten voor het aanbieden van die 

dienst. 
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Amendement  148 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 84 – lid 1 – alinea 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen berekenen, 

rekening houdend met eventuele 

marktvoordelen die voor een aangewezen 

onderneming voortvloeien uit het 

aanbieden van functionele 

internettoegangsdiensten als gedefinieerd 

overeenkomstig artikel 79, lid 2, en 

spraaktelefoniediensten; als omschreven in 

de artikelen 79, 80 en 81 of de voortzetting 

van bestaande universele diensten als 

omschreven in artikel 82 overeenkomstig 

bijlage VII; of 

a) de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen berekenen, 

rekening houdend met eventuele 

marktvoordelen die voor een aangewezen 

aanbieder voortvloeien uit het aanbieden 

van functionele internettoegangsdiensten 

als gedefinieerd overeenkomstig artikel 79, 

lid 2, en spraaktelefoniediensten; als 

omschreven in de artikelen 79, 80 en 81 of 

de voortzetting van bestaande universele 

diensten als omschreven in artikel 82 

overeenkomstig bijlage VII; of 

 

Amendement  149 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in artikel 

84 vaststellen dat een onderneming een 

onredelijke last wordt opgelegd, kunnen de 

lidstaten op verzoek van de betrokken 

onderneming besluiten een mechanisme in 

te voeren waarmee die onderneming voor 

de vastgestelde nettokosten onder 

transparante voorwaarden uit publieke 

middelen worden gecompenseerd. Alleen 

de nettokosten als bepaald 

overeenkomstig artikel 84, van de in de 

artikelen 79, 81 en 82 vastgelegde 

verplichtingen mogen worden 

gefinancierd. 

Indien de nationale regelgevende 

instanties, op grond van de 

nettokostenberekening bedoeld in artikel 

84 vaststellen dat een onderneming een 

onredelijke last wordt opgelegd, kunnen de 

lidstaten op verzoek van de betrokken 

onderneming besluiten een mechanisme in 

te voeren waarmee die onderneming voor 

de vastgestelde nettokosten onder 

transparante voorwaarden uit publieke 

middelen worden gecompenseerd. 
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Amendement  150 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bij wijze van uitzondering op lid 1 

kunnen de lidstaten een mechanisme 

invoeren of handhaven om de nettokosten 

van uit de verplichtingen van artikel 81 

voortvloeiende 

universeledienstverplichtingen te delen 

tussen aanbieders van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten en 

ondernemingen die diensten van de 

informatiemaatschappij als omschreven 

in Richtlijn 2000/31/EG aanbieden. 

 

Amendement  151 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De lidstaten die een dergelijk 

mechanisme invoeren of handhaven, 

evalueren ten minste om de drie jaar de 

werking ervan om te bepalen welke 

nettokosten in het kader van het 

mechanisme moeten worden gedeeld en 

welke kosten moeten worden 

gecompenseerd uit overheidsmiddelen. 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quater. Alleen de nettokosten, als 

bepaald overeenkomstig artikel 84, van de 

in de artikelen 79, 81 en 82 vastgelegde 

verplichtingen mogen worden 

gefinancierd. 
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Amendement  153 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 quinquies. Indien de nettokosten 

worden gedeeld overeenkomstig lid 1 ter, 

zorgen de lidstaten voor de vaststelling 

een gezamenlijke financieringsregeling in 

die wordt beheerd door de nationale 

regelgevende instantie of door een van de 

begunstigden onafhankelijk orgaan onder 

supervisie van de nationale regelgevende 

instantie. 

 

Amendement  154 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 sexies. Een gezamenlijke 

financieringsregeling eerbiedigt de 

beginselen van transparantie, minimale 

marktverstoring, non-discriminatie en 

evenredigheid, overeenkomstig de 

beginselen van bijlage IV, deel B. De 

lidstaten kunnen ervan afzien bijdragen te 

verlangen van ondernemingen met een 

nationale omzet die beneden een 

vastgesteld minimum ligt. 

 

Amendement  155 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 85 – alinea 1 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 septies. Eventuele onkosten in 

verband met de deling van de kosten van 

universeledienstverplichtingen worden 
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voor iedere onderneming gespecificeerd 

en afzonderlijk bepaald. Die onkosten 

mogen niet worden aangerekend aan of 

geïnd van ondernemingen die geen 

diensten verlenen op het grondgebied van 

de lidstaat die de gezamenlijke 

financieringsregeling heeft ingesteld. 

 

Amendement  156 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 86 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen moeten 

worden berekend overeenkomstig artikel 

85 wordt ingevoerd, zien de nationale 

regelgevende instanties erop toe dat de 

beginselen voor de berekening van de 

nettokosten moeten de details van de 

toegepaste methode voor het publiek 

beschikbaar zijn. 

1. Indien de nettokosten van de 

universeledienstverplichtingen moeten 

worden berekend overeenkomstig artikel 

84 wordt ingevoerd, zien de nationale 

regelgevende instanties erop toe dat de 

beginselen voor de berekening van de 

nettokosten moeten de details van de 

toegepaste methode voor het publiek 

beschikbaar zijn. 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 87 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten promoten het via de 

ether aanbieden van nummervoorraden – 

voor zover technisch haalbaar – om de 

overstap naar een andere aanbieder van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten door andere eindgebruikers dan 

consumenten, met name aanbieders en 

gebruikers van machine-to-

machinediensten, te faciliteren. 

6. De lidstaten promoten het via de 

ether aanbieden van nummervoorraden – 

voor zover technisch haalbaar – om de 

overstap naar een andere aanbieder van 

elektronische-communicatienetwerken of -

diensten door eindgebruikers, met name 

aanbieders en gebruikers van machine-to-

machinediensten, te faciliteren. 
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Amendement  158 

Voorstel voor een richtlijn 

Titel III - artikel 91 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 91 bis 

 Uitzonderingsclausule 

 Titel III, met uitzondering van de 

artikelen 92 en 93, is niet van toepassing 

op nummeronafhankelijke 

interpersoonlijke communicatiediensten, 

die micro-ondernemingen zijn zoals 

gedefinieerd in Aanbeveling 2003/361/EG 

van de Commissie. 

 

Amendement  159 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 92 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aanbieders van openbare elektronische 

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers geen discriminerende 

eisen of voorwaarden opleggen op basis 

van hun nationaliteit of verblijfplaats, 

tenzij dit objectief gerechtvaardigd is. 

Aanbieders van openbare elektronische 

communicatienetwerken of -diensten 

mogen voor de toegang van of het gebruik 

door eindgebruikers in de Unie geen 

discriminerende eisen of voorwaarden 

opleggen op basis van hun nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging, tenzij 

dit objectief gerechtvaardigd is. 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 92 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 92 bis 

 Intracommunautaire oproepen 

 1.  Aanbieders van openbaar 

beschikbare nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten 
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passen op vaste en mobiele 

intracommunautaire 

communicatiediensten met eindpunt in 

een andere lidstaat geen andere tarieven 

toe die hoger zijn dan de tarieven voor 

diensten met eindpunt in dezelfde lidstaat, 

tenzij dit is gerechtvaardigd op grond van 

de verschillen in afgiftetarieven. 

 2.  Uiterlijk ... [zes maanden na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] 

neemt Berec, na raadpleging van 

belanghebbenden en in nauwe 

samenwerking met de Commissie, 

richtsnoeren aan voor de terugvordering 

van dergelijke objectief gerechtvaardigde 

andere kosten als bedoeld in lid 1. 

Dergelijke richtsnoeren waarborgen dat 

verschillen strikt zijn gebaseerd op 

bestaande rechtstreekse kosten die de 

aanbieder maakt bij het verlenen van 

grensoverschrijdende diensten. 

 3. Uiterlijk ... [één jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn] en 

daarna elk jaar brengt de Europese 

Commissie verslag uit over de toepassing 

van de verplichtingen van lid 1, met 

inbegrip van een beoordeling van de 

ontwikkeling van de tarieven voor 

intracommunautaire communicatie. 

 

Amendement  161 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Nationale maatregelen betreffende 

toegang tot of gebruik van diensten en 

toepassingen door de eindgebruikers via 

elektronische communicatienetwerken 

eerbiedigen de fundamentele rechten en 

vrijheden, zoals gewaarborgd door het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie en de beginselen van de 

Uniewetgeving . 

1. Nationale maatregelen betreffende 

toegang tot of gebruik van diensten en 

toepassingen door de eindgebruikers via 

elektronische communicatienetwerken 

eerbiedigen fundamentele rechten en 

vrijheden, zoals gewaarborgd door het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie ("het Handvest") en de 

beginselen van de Uniewetgeving. 
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Amendement  162 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Maatregelen betreffende toegang 

tot of gebruik van diensten en toepassingen 

door de eindgebruikers via elektronische 

communicatienetwerken die die 

fundamentele rechten en vrijheden kunnen 

beperken, mogen alleen worden opgelegd 

indien de wetgeving daarin voorziet, zij de 

wezenlijke inhoud van deze rechten 

eerbieden en zij passend, evenredig en 

noodzakelijk zijn, en zij daadwerkelijk aan 

door de Unie erkende doelstellingen van 

algemeen belang of aan de eisen van de 

bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen beantwoorden overeenkomstig 

artikel 52, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de 

algemene beginselen van de 

Uniewetgeving, waaronder doeltreffende 

rechtsbescherming en eerlijke 

rechtsbedeling. Deze maatregelen mogen 

derhalve alleen worden genomen met 

inachtneming van het beginsel van het 

vermoeden van onschuld en het recht op 

een persoonlijke levenssfeer. Een 

voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 

procedure wordt gegarandeerd, inclusief 

het recht van de betrokkene of betrokkenen 

om te worden gehoord, met dien verstande 

dat voor naar behoren gestaafde 

spoedeisende gevallen geëigende 

voorwaarden en procedurele regelingen 

gelden overeenkomstig het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie . 

Het recht op een daadwerkelijke en tijdige 

beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke 

instantie is gegarandeerd. 

2. Maatregelen betreffende toegang 

tot of gebruik van diensten en toepassingen 

door de eindgebruikers via elektronische 

communicatienetwerken die de uitoefening 

van door het Handvest erkende rechten en 

vrijheden kunnen beperken, mogen alleen 

worden opgelegd indien de wetgeving 

daarin voorziet, zij deze rechten 

eerbiedigen en zij passend, evenredig en 

noodzakelijk zijn, en zij daadwerkelijk aan 

door de Unie erkende doelstellingen van 

algemeen belang of aan de eisen van de 

bescherming van de rechten en vrijheden 

van anderen beantwoorden overeenkomstig 

artikel 52, lid 1, van het Handvest en de 

algemene beginselen van de 

Uniewetgeving, waaronder het recht op 

doeltreffende rechtsbescherming en 

eerlijke rechtsbedeling. Deze maatregelen 

mogen derhalve alleen worden genomen 

met inachtneming van het beginsel van het 

vermoeden van onschuld en het recht op 

een persoonlijke levenssfeer. Een 

voorafgaande, eerlijke en onpartijdige 

procedure wordt gegarandeerd, inclusief 

het recht van de betrokkene of betrokkenen 

om te worden gehoord, met dien verstande 

dat voor naar behoren gestaafde 

spoedeisende gevallen geëigende 

voorwaarden en procedurele regelingen 

gelden overeenkomstig het Handvest. Het 

recht op een daadwerkelijke en tijdige 

beroepsmogelijkheid bij een rechterlijke 

instantie is gegarandeerd. 
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Amendement  163 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Overeenkomstig de artikelen 7, 8, 

en 11 en artikel 52, lid 1, van het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, leggen de lidstaten geen 

algemene en ongedifferentieerde 

bewaarplicht op voor alle verkeers- en 

locatiegegevens van alle abonnees en 

geregistreerde gebruikers in verband met 

hun elektronische communicatie. 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 94 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten behouden in hun nationale 

wetgeving inzake de bescherming van de 

eindgebruiker geen bepalingen betreffende 

de inhoud van deze titel en die afwijken 

van de bepalingen opgenomen in deze titel, 

met inbegrip van meer of minder strikte 

bepalingen die een ander niveau van 

bescherming waarborgen, of voeren 

dergelijke bepalingen niet in, tenzij in deze 

titel anders is bepaald. 

De lidstaten behouden in hun nationale 

wetgeving inzake de bescherming van de 

eindgebruiker of inzake algemene 

machtigingsvoorwaarden geen bepalingen 

betreffende de inhoud van deze titel en die 

afwijken van de bepalingen opgenomen in 

deze titel, met inbegrip van meer of minder 

strikte bepalingen die een ander niveau van 

bescherming waarborgen, of voeren 

dergelijke bepalingen niet in, tenzij in deze 

titel anders is bepaald. 

 

Amendement  165 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 –1. De in dit artikel vervatte 

informatievereisten, met inbegrip van het 

summier contract, vormen een integraal 

onderdeel van de overeenkomst zijn 
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aanvullend op de vereisten van Richtlijn 

2011/83/EU. De lidstaten dragen er zorg 

voor dat de in dit artikel bedoelde 

informatie duidelijk en gedetailleerd is en 

wordt verstrekt in een gemakkelijk 

toegankelijke vorm. Op verzoek van de 

consument of een andere eindgebruiker 

wordt de informatie tevens verstrekt op 

een duurzame gegevensdrager en in 

formaten die toegankelijk zijn voor 

eindgebruikers met een handicap. 

 

Amendement  166 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een consument is niet gebonden 

door een contract of een daarmee 

overeenstemmend aanbod alvorens 

aanbieders van andere openbare 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijk persoonlijke 

communicatiediensten, ongeacht het 

bedrag van de eventueel te verrichten 

betaling, op duidelijke en begrijpelijke 

wijze de overeenkomstig de artikelen 5 en 6 

van Richtlijn 2011/83/EU vereiste 

informatie verstrekken, alsmede de 

volgende informatie: 

1. Een consument is niet gebonden 

door een contract of een daarmee 

overeenstemmend aanbod waarvoor enige 

vorm van vergoeding wordt gevraagd, 

alvorens aanbieders van 

internettoegangsdiensten, 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt, in voorkomend geval, de 

volgende informatie aan de consument 

verstrekken, voor zover die informatie 

betrekking heeft op een dienst die zij 

verlenen: 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter a – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de minimumkwaliteitsniveaus van 

de geboden diensten overeenkomstig de na 

raadpleging van de belanghebbenden in 

nauw overleg met de Commissie vast te 

stellen Berec-richtsnoeren inzake: 

i) de minimumkwaliteitsniveaus van 

de geboden diensten overeenkomstig de uit 

hoofde van artikel 97, lid 2, en na 

raadpleging van de belanghebbenden in 

nauw overleg met de Commissie vast te 
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stellen Berec-richtsnoeren inzake: 

– voor internettoegangsdiensten: 

wachttijd, vertraging en pakketverlies, 

– voor internettoegangsdiensten: 

wachttijd, vertraging en pakketverlies, 

– voor openbaar beschikbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten: minstens de 

wachttijd bij eerste aansluiting, het 

uitvalrisico, de verbindingstijd, en 

– voor openbaar beschikbare 

persoonlijke communicatiediensten 

minstens de wachttijd bij eerste 

aansluiting, het uitvalrisico, de 

verbindingstijd in overeenstemming met 

bijlage IX bij deze richtlijn, en 

– voor andere diensten dan 

internettoegangsdiensten als bedoeld in 

artikel 3, lid 5, van Verordening 

2015/2120: de gewaarborgde specifieke 

kwaliteitsparameters, 

– voor andere diensten dan 

internettoegangsdiensten als bedoeld in 

artikel 3, lid 5, van Verordening 

2015/2120: de gewaarborgde specifieke 

kwaliteitsparameters. 

 Waar geen minimumkwaliteitsniveaus 

van de geboden diensten worden 

gewaarborgd, wordt een verklaring met 

deze strekking vastgelegd. 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter a – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) onverminderd het recht van 

eindgebruikers om eindapparatuur van hun 

keuze te gebruiken overeenkomstig artikel 

3, lid 1, van Verordening 2015/2120/EG, 

alle beperkingen die de leverancier heeft 

opgelegd met betrekking tot het gebruik 

van verstrekt eindapparatuur; 

ii) onverminderd het recht van 

eindgebruikers om eindapparatuur van hun 

keuze te gebruiken overeenkomstig artikel 

3, lid 1, van Verordening 2015/2120/EG, 

alle vergoedingen en beperkingen die de 

leverancier heeft opgelegd met betrekking 

tot het gebruik van verstrekt 

eindapparatuur en, waar passend, 

technische informatie over de correcte 

werking van de door de consument 

gekozen apparatuur; 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de schadevergoedings- en 

terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 

niet aan de contractueel overeengekomen 

kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 

voldaan; 

b) de schadevergoedings- en 

terugbetalingsregelingen, met inbegrip 

van, waar van toepassing, een 

uitdrukkelijke verwijzing naar de 

wettelijke rechten van de consumenten, 
die gelden ingeval niet aan de contractueel 

overeengekomen kwaliteitsniveaus van de 

dienst wordt voldaan of in het geval van 

een veiligheidsincident, gemeld bij de 

aanbieder, als gevolg van bekende zwakke 

plekken in soft- of hardware waarvoor de 

fabrikant of ontwikkelaar patches heeft 

aangeboden en de aanbieder van de 

diensten die patches niet heeft toegepast, 

noch enige andere passende 

tegenmaatregel heeft genomen; 

 

Amendement  170 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) als onderdeel van de informatie 

inzake tarieven: 

c) als onderdeel van de informatie 

inzake tarieven en wijzen van vergoeding: 

 

Amendement  171 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de bijzonderheden van de 

tariefplannen die aan het contract zijn 

gekoppeld en, desgevallend, de 

communicatievolumes (MB, minuten, 

SMS) per facturatieperiode, en de prijs 

voor extra communicatie-eenheden; 

i) de bijzonderheden van het 

specifieke tariefplan dat of de 

tariefplannen die aan het contract is/zijn 

gekoppeld en voor elk tariefplan de 

aangeboden diensten, met inbegrip van, 

desgevallend, de communicatievolumes 

(MB, minuten, sms) per facturatieperiode, 

en de prijs voor extra communicatie-

eenheden; 
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Amendement  172 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – punt i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) i bis) in het geval van een 

tariefplan of tariefplannen met een vooraf 

vastgelegd communicatievolume, 

vermelding van de mogelijkheid voor de 

consument om ongebruikt volume van de 

voorgaande facturatieperiode over te 

dragen naar de volgende 

facturatieperiode, indien deze optie in de 

overeenkomst is vervat; 

 

Amendement  173 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – punt i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i ter) faciliteiten om de transparantie 

van de facturen te garanderen en het 

verbruiksniveau te bewaken; 

 

Amendement  174 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – punt i quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i quater) onverminderd artikel 13 

van Verordening 2016/679, informatie 

inzake de persoonsgegevens die 

noodzakelijk zijn voor het verlenen van de 

dienst of worden verzameld in verband 

met het verlenen van de dienst; 
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Amendement  175 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter c – punt iv 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) nadere informatie over de service 

na verkoop en de onderhoudskosten; en 

iv) nadere informatie over de service 

na verkoop, onderhoudsdiensten en 

klantenondersteuningsdiensten en 
onderhoudskosten, en 

 

Amendement  176 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter d – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) eventuele kosten met betrekking tot 

omschakeling en portabiliteit van nummers 

en andere identificatoren, en 

compensatieregelingen voor vertraging of 

misbruik van het recht om over te stappen; 

ii) eventuele procedures en kosten 

met betrekking tot omschakeling en 

portabiliteit van nummers en andere 

identificatoren, en compensatieregelingen 

voor vertraging of misbruik van het recht 

om over te stappen; 

 

Amendement  177 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter d – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) alle kosten die bij de vroegtijdige 

opzegging van het contract verschuldigd 

zijn, inclusief elke terugvordering van 

kosten met betrekking tot eindapparatuur 

en andere promotionele voordelen; 

iii) alle kosten die bij de vroegtijdige 

opzegging van het contract verschuldigd 

zijn, inclusief informatie over het 

simlockvrij maken van eindapparatuur en 

elke terugvordering van kosten met 

betrekking tot eindapparatuur; 
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Amendement  178 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter d – punt iv 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) voor dienstenpakketten de 

voorwaarden voor de opzegging van het 

pakket of onderdelen daarvan; 

iv) voor dienstenpakketten de 

voorwaarden voor de opzegging van het 

pakket of onderdelen daarvan, waar van 

toepassing; 

 

Amendement  179 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de wijze waarop 

geschillenbeslechtingsprocedures kunnen 

worden ingesteld overeenkomstig artikel 

25; 

f) de wijze waarop 

geschillenbeslechtingsprocedures, ook bij 

binnenlandse en grensoverschrijdende 

geschillen, kunnen worden ingesteld 

overeenkomstig artikel 25; 

 

Amendement  180 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 2 – streepje 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- eventuele beperkingen aan de 

toegang tot noodhulpdiensten en/of 

informatie over de locatie van de oproeper 

indien technisch niet haalbaar; 

- eventuele beperkingen aan de 

toegang tot noodhulpdiensten en/of 

informatie over de locatie van de oproeper 

indien technisch niet haalbaar, voor zover 

de dienst eindgebruikers de mogelijkheid 

biedt om uitgaande nationale gesprekken 

tot stand te brengen naar een nummer in 

een nationaal telefoonnummerplan; 

 

Amendement  181 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De leden 1 en 2 gelden ook voor 

kleine en micro-ondernemingen als 

eindgebruikers, tenzij zij er expliciet mee 

hebben ingestemd dat deze bepalingen niet 

of slechts gedeeltelijk van toepassing zijn. 

3. De leden 1, 2 en 6 gelden ook voor 

kleine en micro-ondernemingen en voor 

non-profitorganisaties als eindgebruikers, 

tenzij zij er uitdrukkelijk mee hebben 

ingestemd dat deze bepalingen niet of 

slechts gedeeltelijk van toepassing zijn. 

 

Amendement  182 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Uiterlijk [inwerkingtreding + 12 

maanden], stelt het BEREC een model van 

een summier contract vast, waarin de 

belangrijkste aspecten van de op grond van 

de leden 1 en 2 vereiste informatie is 

vermeld. Die belangrijkste aspecten 

omvatten ten minste informatie over: 

5. Uiterlijk [inwerkingtreding + 12 

maanden], keurt de Commissie, na overleg 

met Berec, een model van een summier 

contract goed, waarin de belangrijkste 

aspecten van de op grond van de leden 1 en 

2 vereiste informatie zijn vermeld. Die 

belangrijkste aspecten omvatten ten minste 

beknopte informatie over: 

a) de naam en het adres van de 

aanbieder; 

a) de naam, het adres en de 

contactgegevens van de aanbieder en, 

indien verschillend, contactgegevens voor 

het indienen van eventuele klachten; 

b) de belangrijkste kenmerken van 

elke dienst die wordt verleend; 

b) de belangrijkste kenmerken van 

elke dienst die wordt verleend; 

c) de respectieve tarieven; c) de respectieve tarieven; 

d) de looptijd van het contract en de 

voorwaarden voor verlenging en 

opzegging; 

d) de looptijd van het contract en de 

voorwaarden voor verlenging en 

opzegging; 

e) de mate waarin producten en 

diensten afgestemd zijn op eindgebruikers 

met een handicap; 

e) de mate waarin producten en 

diensten afgestemd zijn op eindgebruikers 

met een handicap; 

f) in verband met 

internettoegangsdiensten, de op grond van 

artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 

2015/2120 vereiste informatie. 

f) in verband met 

internettoegangsdiensten, de op grond van 

artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 

2015/2120 vereiste informatie. 

 Dat model mag niet langer zijn dan één 

enkelzijdig A4-blad. Het moet gemakkelijk 

leesbaar zijn. Wanneer verschillende 
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diensten in één contract worden 

gebundeld, zijn mogelijk extra bladzijden 

nodig, maar het document blijft in zijn 

geheel beperkt tot drie bladzijden. 

 De Commissie kan een 

uitvoeringshandeling vaststellen die het in 

dit lid bedoelde model uitvoerig 

omschrijft. Deze uitvoeringshandeling 

wordt volgens de in artikel 110, lid 4, 

bedoelde onderzoeksprocedure 

vastgesteld. 

Aanbieders waarop de verplichtingen in de 

leden 1 t.e.m. 4 van toepassing zijn dienen 

de vereiste informatie in te vullen in dit 

model van summier contract en moeten dit, 

voorafgaand aan het sluiten van het 

contract, verstrekken aan de consumenten, 

micro- en kleine ondernemingen. Het 

model van summier contract is een 

integrerend onderdeel van het contract. 

Aanbieders waarop de verplichtingen in de 

leden 1 t.e.m. 4 van toepassing zijn dienen 

de toepasselijke informatie in te vullen in 

dit model van summier contract en moeten 

dit verstrekken aan de consumenten, 

micro- en kleine ondernemingen en non-

profitorganisaties, waar passend, 

voorafgaand aan het sluiten van het 

contract of, waar dit niet mogelijk is, zo 

snel mogelijk daarna. 

 

Amendement  183 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en aanbieders van 

openbare nummergebaseerde 

persoonscommunicatiediensten bieden 

eindgebruikers een faciliteit om het gebruik 

van elke op basis van tijd- of verbruikt 

volume gefactureerde dienst te bewaken en 

te beheersen. Die faciliteit omvat toegang 

tot tijdige informatie over het 

verbruiksniveau van de diensten die tot het 

tariefplan behoren. 

6. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en aanbieders van 

openbare nummergebaseerde 

persoonscommunicatiediensten bieden 

consumenten een faciliteit om het gebruik 

van elke op basis van tijd- of verbruikt 

volume gefactureerde dienst te bewaken en 

te beheersen. Die faciliteit omvat toegang 

tot tijdige informatie over het 

verbruiksniveau van de diensten die tot het 

tariefplan behoren. Die faciliteit omvat 

toegang tot tijdige informatie over het 

verbruiksniveau van de diensten die tot het 

tariefplan behoren. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en van openbare 

nummergebaseerde 

persoonscommunicatiediensten 

verstrekken de consument op verzoek en 
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uiterlijk drie maanden voor de 

beëindiging van de contractperiode advies 

over de voordeligste tarieven voor hun 

diensten. 

 

Amendement  184 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 95 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten kunnen in hun 

nationale wetgeving aanvullende eisen 

handhaven of invoeren die van toepassing 

zijn op internettoegangsdiensten en 

nummergebaseerde 

persoonscommunicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt om een hoger niveau van 

consumentenbescherming te waarborgen 

met betrekking tot de informatievereisten 

van de leden 1 en 2 van dit artikel. De 

lidstaten kunnen in hun nationale 

wetgeving ook bepalingen handhaven of 

invoeren om tijdelijk te voorkomen dat de 

betrokken dienst verder wordt gebruikt 

boven een door de bevoegde autoriteit 

vastgesteld financieel of volumeplafond.  

 

Amendement  185 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale regelgevende 

instanties publiceren zelf de informatie als 

bedoeld in bijlage VIII of zorgen ervoor 

dat die op duidelijke en begrijpelijke wijze 

en in een gemakkelijk toegankelijke vorm 

wordt gepubliceerd door ondernemingen 

die andere openbare elektronische-

communicatiediensten aanbieden dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten. De nationale 

1. De nationale regelgevende 

instanties waarborgen dat, indien voor het 

aanbieden van relevante diensten 

voorwaarden gelden, de informatie als 

bedoeld in bijlage VIII op duidelijke en 

begrijpelijke, machineleesbare wijze en in 

een gemakkelijk toegankelijke vorm, met 

name voor eindgebruikers met een 

handicap, wordt gepubliceerd door 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 
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regelgevende instanties kunnen 

voorschriften vaststellen met betrekking 

tot de vorm waarin dergelijke informatie 

bekend moet worden gemaakt. 

aanbieders van openbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten en van 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt. Die informatie wordt 

regelmatig bijgewerkt. De nationale 

regelgevende instanties kunnen in hun 

nationale wetgeving aanvullende 

voorschriften met betrekking tot de 

transparantievereisten van dit lid 

handhaven of invoeren. 

 

Amendement  186 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale regelgevende instanties zorgen 

ervoor dat eindgebruikers gratis toegang 

hebben tot ten minste één onafhankelijke 

vergelijkingstool waarmee zij de prijzen, 

tarieven en kwaliteit van de diensten van 

de verschillende andere openbare 

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijk persoonlijke 

communicatiediensten kunnen vergelijken 

en beoordelen. 

Nationale regelgevende instanties zorgen 

ervoor dat eindgebruikers gratis toegang 

hebben tot ten minste één onafhankelijke 

vergelijkingstool waarmee zij de prijzen, 

tarieven en, waar van toepassing, 

indicatieve cijfers betreffende de kwaliteit 

van de diensten van de verschillende 

internettoegangsdiensten en openbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten kunnen vergelijken 

en beoordelen. 

 

Amendement  187 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 2 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) vermeldt wie er eigenaar van is en 

wie het beheert; 

(b) vermeldt wie de eigenaar van de 

vergelijkingstool is en wie deze tool 

beheert; 

 

Amendement  188 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 2 – alinea 2 – letter g bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) omvat prijzen en tarieven, en de 

kwaliteit van de dienstverlening voor 

eindgebruikers die ondernemingen zijn en 

voor eindgebruikers die consumenten zijn. 

 

Amendement  189 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 2 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De vergelijkingsinstrumenten die aan de 

eisen in de punten a) tot en met g) voldoen, 

worden op verzoek gecertificeerd door de 

nationale regelgevende instanties. Derden 

hebben het recht om, met het oog op het 

aanbieden van dergelijke onafhankelijke 

vergelijkingstools, kosteloos de informatie 

te gebruiken die wordt bekendgemaakt 

door de aanbieders van andere openbare 

elektronische-communicatienetwerken 

dan nummeronafhankelijk persoonlijke 

communicatiediensten. 

De vergelijkingsinstrumenten die aan de 

eisen in de punten a) tot en met g) voldoen, 

worden op verzoek van de aanbieder van 

het instrument in kwestie gecertificeerd 

door de nationale regelgevende instanties. 

Derden hebben het recht om, met het oog 

op het aanbieden van dergelijke 

onafhankelijke vergelijkingstools, 

kosteloos en in open-gegevensformaten de 

informatie te gebruiken die wordt 

bekendgemaakt door de aanbieders van 

internettoegangsdiensten of openbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten. 

 

Amendement  190 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten mogen verlangen dat 

de ondernemingen die andere openbare 

elektronische-communicatienetwerken 

dan nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden indien 

nodig kosteloos informatie van algemeen 

belang aan bestaande en nieuwe 

eindgebruikers verstrekken met dezelfde 

middelen waarmee zij doorgaans met 

eindgebruikers communiceren. In dat geval 

3. De lidstaten mogen verlangen dat 

zowel nationale autoriteiten als de 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 
openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten of beide aanbieden 

indien nodig kosteloos informatie van 

algemeen belang aan bestaande en nieuwe 

eindgebruikers verstrekken met dezelfde 

middelen waarmee zij doorgaans met 

eindgebruikers communiceren. In dat geval 
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wordt die informatie van algemeen belang 

door de bevoegde openbare instanties in 

een gestandaardiseerde vorm aangeleverd 

en heeft zij, onder meer, betrekking op de 

volgende punten: 

wordt die informatie van algemeen belang 

door de bevoegde openbare instanties in 

een gestandaardiseerde vorm aangeleverd 

en heeft zij, onder meer, betrekking op de 

volgende punten: 

 

Amendement  191 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 96 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de meest voorkomende vormen van 

gebruik van internettoegangsdiensten en 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten voor onwettige 

activiteiten of de verspreiding van 

schadelijke inhoud, met name waar dit de 

eerbiediging van de rechten en vrijheden 

van derden kan aantasten, inclusief 

schendingen van het auteursrecht en 

hiermee samenhangende rechten, en de 

juridische gevolgen hiervan, en 

(a) de meest voorkomende vormen van 

gebruik van internettoegangsdiensten en 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten voor onwettige 

activiteiten of de verspreiding van 

schadelijke inhoud, met name waar dit de 

eerbiediging van de rechten en vrijheden 

van derden kan aantasten, inclusief 

schendingen van 

gegevensbeschermingsrechten, het 

auteursrecht en hiermee samenhangende 

rechten, en de juridische gevolgen hiervan, 

en 

 

Amendement  192 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 97 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale regelgevende 

instanties kunnen verlangen dat aanbieders 

van internettoegangsdiensten en openbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten, ten behoeve van de 

eindgebruikers volledige, eindgebruikers 

vergelijkbare, betrouwbare, 

gebruiksvriendelijke en actuele informatie 

over de kwaliteit van hun diensten 

bekendmaken en over de maatregelen die 

zijn genomen om gelijkwaardige toegang 

voor eindgebruikers met een handicap te 

waarborgen. Die informatie wordt, op 

1. De nationale regelgevende 

instanties kunnen verlangen dat aanbieders 

van internettoegangsdiensten en openbare 

persoonlijke communicatiediensten, ten 

behoeve van de eindgebruikers volledige, 

eindgebruikers vergelijkbare, betrouwbare, 

gebruiksvriendelijke en actuele informatie 

over de kwaliteit van hun diensten 

bekendmaken voorzover zij 

minimumkwaliteitsniveaus van hun 

diensten garanderen en over de 

maatregelen die zijn genomen om 

gelijkwaardige toegang voor 
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verzoek, vóór publicatie eveneens aan de 

nationale regelgevende instantie verstrekt. 

eindgebruikers met een handicap te 

waarborgen. Die informatie wordt, op 

verzoek, vóór publicatie eveneens aan de 

nationale regelgevende instantie verstrekt. 

Dergelijke maatregelen om de kwaliteit 

van de dienstverlening te waarborgen 

moeten in overeenstemming zijn met 

Verordening (EU) 2015/2120. 

 Indien de kwaliteit van persoonlijke 

communicatiediensten afhankelijk is van 

externe factoren, zoals de controle van het 

overbrengen van signalen of 

netwerkconnectiviteit, stelt de aanbieder 

van de diensten de consument hiervan in 

kennis. 

 

Amendement  193 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 97 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op de coherente toepassing 

van dit lid stelt Berec uiterlijk [18 maanden 

na de inwerkingtreding], na raadpleging 

van de belanghebbenden en in nauw 

overleg met de Commissie, richtsnoeren op 

over relevante parameters voor de kwaliteit 

van de dienst, waaronder parameters voor 

eindgebruikers met een handicap, de 

toepasselijke meetmethodes, de inhoud en 

vorm van de informatie en 

kwaliteitscertificeringsmechanismen. 

Met het oog op de coherente toepassing 

van dit lid en van bijlage IX stelt Berec 

uiterlijk [18 maanden na de 

inwerkingtreding], na raadpleging van de 

belanghebbenden en in nauw overleg met 

de Commissie, richtsnoeren op die 

relevante parameters voor de kwaliteit van 

de dienst omschrijven, waaronder 

parameters voor eindgebruikers met een 

handicap, de toepasselijke meetmethodes, 

de inhoud en vorm van de informatie en 

kwaliteitscertificeringsmechanismen. 

Motivering 

Technische correcties. 

 

Amendement  194 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

voorwaarden en procedures voor de 

opzegging van contracten en de 

verandering van dienstenaanbieder niet 

ontmoedigen en dat in contracten tussen 

consumenten en aanbieders van andere 

openbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten geen initiële 

contractduur van meer dan 24 maanden 

wordt vastgelegd. De lidstaten kunnen voor 

de initiële contractduur kortere looptijden 

vaststellen of handhaven. 

1. De lidstaten zien erop toe dat de 

voorwaarden en procedures voor de 

opzegging van contracten en de 

verandering van dienstenaanbieder niet 

ontmoedigen en dat in contracten tussen 

consumenten en aanbieders van openbare 

internettoegangsdiensten, 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt geen contractduur van 

meer dan 24 maanden wordt vastgelegd. 

De lidstaten kunnen voor de contractduur 

kortere looptijden vaststellen of 

handhaven. De lidstaten kunnen de 

aanbieders tevens verzoeken om de 

consumenten de mogelijkheid te bieden 

een contract met een maximumlooptijd 

van twaalf maanden of minder te 

ondertekenen. 

Dit lid is niet van toepassing op de looptijd 

van een contract op afbetaling, waarbij de 

consument voor een fysieke aansluiting een 

afzonderlijk contract heeft gesloten waarbij 

in tranches wordt betaald. 

Dit lid is niet van toepassing op de looptijd 

van een contract op afbetaling, waarbij de 

consument voor een fysieke aansluiting op 

een netwerk met zeer hoge capaciteit een 

afzonderlijk contract heeft gesloten waarbij 

in tranches wordt betaald. Een contract op 

afbetaling voor een fysieke aansluiting 

omvat geen eindapparatuur of apparatuur 

voor een internettoegangsdienst zoals een 

router of modem en belet de consument 

niet zijn rechten uit hoofde van dit artikel 

uit te oefenen. 

 

Amendement  195 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een contract of het 

nationaal recht voorziet in een vaste 

looptijd die automatisch wordt verlengd, 

zorgt de lidstaat ervoor dat consumenten na 

2. Wanneer een contract of het 

nationaal recht voorziet in een vaste 

looptijd die automatisch wordt verlengd, 

zorgt de lidstaat ervoor dat consumenten na 
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het verstrijken van de initiële looptijd het 

contract op elk willekeurig moment mogen 

opzeggen met een opzeggingstermijn van 

één maand en zonder andere kosten dan die 

voor de dienstverlening tijdens de 

opzeggingstermijn, tenzij de consument er 

expliciet mee heeft ingestemd dat het 

contract wordt verlengd. 

een dergelijke automatische verlenging 
het contract op elk willekeurig moment 

mogen opzeggen met een 

opzeggingstermijn van maximaal één 

maand en zonder andere kosten dan de 

vergoeding voor de ontvangst van de 

dienstverlening tijdens de 

opzeggingstermijn. Voordat het contract 

automatisch wordt verlengd, informeren 

de dienstverrichters de consument op 

duidelijke wijze over het einde van de 

oorspronkelijke looptijd van het contract 

en over de wijze waarop de overeenkomst 

kan worden opgezegd, indien daarom 

wordt verzocht. Aanbieders gebruiken 

dezelfde middelen als die welke 

gewoonlijk worden gebruikt in hun 

communicatie met consumenten. 

 

Amendement  196 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De leden 1 en 2 gelden ook voor 

kleine en micro-ondernemingen en voor 

non-profitorganisaties als eindgebruikers, 

tenzij zij er uitdrukkelijk mee hebben 

ingestemd dat deze bepalingen niet van 

toepassing zijn. 

 

Amendement  197 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Eindgebruikers hebben het recht 

hun contract zonder extra kosten op te 

zeggen wanneer zij op de hoogte worden 

gesteld van wijzigingen in de voorwaarden 

die worden voorgesteld door de aanbieder 

van andere openbare elektronische-

communicatiediensten dan 

3. Eindgebruikers hebben het recht 

hun contract zonder extra kosten op te 

zeggen wanneer zij op de hoogte worden 

gesteld van wijzigingen in de voorwaarden 

die worden voorgesteld door de aanbieder 

van internettoegangsdiensten, 

nummergebaseerde persoonlijke 
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nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten, tenzij de 

voorgestelde wijzigingen uitsluitend de 

eindgebruiker ten goede komen of strikt 

noodzakelijk zijn voor de toepassing van 

wijzigingen in de wet- of regelgeving. 

Aanbieders brengen de eindgebruikers ten 

minste één maand vooraf op de hoogte van 

dergelijke wijzigingen en informeren hen 

tegelijkertijd over hun recht om hun 

contract kosteloos op te zeggen indien zij 

de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 

De lidstaten zorgen ervoor dat die 

kennisgeving op duidelijke en begrijpelijke 

wijze en via een duurzame drager gebeurt, 

in een formaat dat de eindgebruiker bij 

het sluiten van het contract heeft gekozen. 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt, tenzij de voorgestelde 

wijzigingen uitsluitend de eindgebruiker 

ten goede komen of van puur technische 

aard zijn en neutraal zijn voor de 

eindgebruiker, of strikt noodzakelijk zijn 

voor de toepassing van wijzigingen in de 

wet- of regelgeving. Aanbieders brengen 

de eindgebruikers ten minste één maand 

vooraf op de hoogte van wijzigingen aan 

de contractvoorwaarden en informeren 

hen tegelijkertijd over hun recht om hun 

contract kosteloos op te zeggen indien zij 

de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 

De lidstaten zorgen ervoor dat die 

kennisgeving op duidelijke en begrijpelijke 

wijze en via een duurzame drager gebeurt, 

met gebruikmaking van dezelfde 

communicatiemiddelen die de aanbieder 

normaliter gebruikt voor communicatie 

met de consument. 

 

Amendement  198 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Elke significante, voortdurende of 

regelmatig voorkomende discrepantie 

tussen de werkelijke prestaties van een 

elektronische-communicatiedienst en de 

in het contract vermelde prestaties, wordt 

als niet-overeenstemming van de 

geleverde prestaties beschouwd en geeft 

de consument het recht om, 

overeenkomstig het nationaal recht, 

rechtsmiddelen uit te oefenen, waaronder 

het recht om het contract kosteloos op te 

zeggen. 

 

Amendement  199 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 98 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer deze richtlijn, dan wel 

andere bepalingen van de Unie- of 

nationale wetgeving, de eindgebruiker 

toestaan een contract voor openbare 

elektronische-communicatiediensten 

vroegtijdig op te zeggen, is de 

eindgebruiker geen andere compensatie 

verschuldigd dan de waarde pro rata 

temporis van de bij de sluiting van het 

contract aan dat contract gekoppelde 

gesubsidieerde apparatuur en een 

terugbetaling pro rata temporis van de 

promotionele voordelen die bij de sluiting 

van het contract als dusdanig werden 

genoemd. Eventuele beperkingen van het 

gebruik van eindapparatuur op andere 

netwerken worden kosteloos door de 

aanbieder opgeheven, ten laatste bij de 

betaling van een dergelijke vergoeding. 

4. Wanneer deze richtlijn, dan wel 

andere bepalingen van de Unie- of 

nationale wetgeving, de eindgebruiker 

toestaan een contract voor openbare 

internettoegangsdiensten, 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten en 

transmissiediensten die voor omroep 

worden gebruikt vóór afloop van de 

overeengekomen contracttermijn op te 

zeggen, is de eindgebruiker geen boete en 

geen compensatie verschuldigd, anders 

dan voor het in bezit houden van de 

gesubsidieerde eindapparatuur. Wanneer 

de eindgebruiker de eindapparatuur wenst 

te behouden die bij de sluiting van het 

contract aan dat contract werd gekoppeld, 

bedraagt de verschuldigde vergoeding niet 

meer dan de waarde pro rata temporis 

daarvan op het ogenblik dat het contract 

werd gesloten of het resterende gedeelte 

van de servicevergoeding tot het aflopen 

van het contract, al naargelang welk 

bedrag het laagst is. De lidstaten mogen 

andere methodes voor de berekening van 

de vergoeding, indien die vergoeding 

gelijk is aan of minder is dan de 

bovengenoemde berekende vergoeding. 

Eventuele beperkingen van het gebruik van 

eindapparatuur op andere netwerken 

worden kosteloos door de aanbieder 

opgeheven, ten laatste bij de betaling van 

een dergelijke vergoeding. De lidstaten 

kunnen met betrekking tot dit lid 

aanvullende voorschriften vaststellen of 

handhaven om een hoger niveau van 

consumentenbescherming te waarborgen. 

 

Amendement  200 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In geval van overstap tussen 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 

verstrekken de betrokken aanbieders de 

eindgebruiker vóόr en tijdens het 

overstapproces toereikende informatie en 

waarborgen zij de continuïteit van de 

dienst. De ontvangende aanbieder zorgt 

ervoor dat de dienst wordt geactiveerd op 

de met de eindgebruiker overeengekomen 

datum. De overdragende aanbieder blijft 

zijn diensten onder dezelfde voorwaarden 

aanbieden tot de diensten van de 

ontvangende aanbieder geactiveerd zijn. 

Tijdens het overstap proces mag de dienst 

niet langer dan één werkdag worden 

onderbroken. 

1. In geval van overstap tussen 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 

verstrekken de betrokken aanbieders de 

eindgebruiker vóόr en tijdens het 

overstapproces toereikende informatie en 

waarborgen zij de continuïteit van de 

dienst. De ontvangende aanbieder leidt het 

overstapproces om ervoor te zorgen dat de 

dienst wordt geactiveerd op de datum die 

en binnen het dagdeel dat uitdrukkelijk 

met de eindgebruiker is overeengekomen. 

De overdragende aanbieder blijft zijn 

diensten onder dezelfde voorwaarden 

aanbieden tot de diensten van de 

ontvangende aanbieder geactiveerd zijn. 

Tijdens het overstapproces mag de dienst 

niet langer dan één werkdag worden 

onderbroken wanneer beide aanbieders 

dezelfde technologische middelen 

gebruiken. Wanneer de aanbieders 

verschillende technologische middelen 

gebruiken, streven zij ernaar de 

onderbreking van de dienst tijdens het 

overstapproces te beperken tot één 

werkdag, tenzij een langere periode, die 

niet langer mag zijn dan twee werkdagen, 

naar behoren is gerechtvaardigd. 

De nationale regelgevende instanties 

waarborgen de efficiency van het 

overstapproces voor de eindgebruiker. 

De nationale regelgevende instanties 

waarborgen de efficiency en eenvoud van 

het overstapproces voor de eindgebruiker. 

 

Amendement  201 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers met nummers van het 

nationale telefoonnummerplan die daarom 

verzoeken, hun nummer(s) kunnen 

behouden overeenkomstig het bepaalde in 

bijlage VI, deel C, ongeacht de 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers met nummers van het 

nationale telefoonnummerplan die daarom 

verzoeken, het recht hebben hun 

nummer(s) te behouden overeenkomstig 

het bepaalde in bijlage VI, deel C, 
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onderneming die de dienst levert. ongeacht de onderneming die de dienst 

levert. 

 

Amendement  202 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer een eindgebruiker een 

contract met een aanbieder opzegt, 

behoudt de eindgebruiker het recht om 

gedurende zes maanden na de 

opzeggingsdatum een nummer over te 

dragen naar een andere aanbieder, tenzij 

de eindgebruiker afstand doet van dat 

recht.  

 

Amendement  203 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 5 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Nummers worden zo snel mogelijk 

overgedragen en geactiveerd. De activering 

van het nummer van eindgebruikers die 

een overeenkomst hebben gesloten om een 

nummer over te dragen naar een nieuwe 

onderneming vindt hoe dan ook plaats 

binnen één werkdag na het sluiten van die 

overeenkomst . 

5. Nummers worden zo snel mogelijk 

overgedragen en geactiveerd. De activering 

van het nummer van consumenten die een 

overeenkomst hebben gesloten om een 

nummer over te dragen naar een nieuwe 

onderneming vindt hoe dan ook plaats 

binnen één werkdag na de 

overeengekomen datum. De overdragende 

aanbieder blijft zijn diensten onder 

dezelfde voorwaarden aanbieden tot de 

diensten van de ontvangende aanbieder 

geactiveerd zijn. 

 Dit lid geldt ook voor micro- en kleine 

ondernemingen en non-profitorganisaties 

als eindgebruikers, tenzij zij er 

uitdrukkelijk mee hebben ingestemd dat 

deze bepalingen niet of slechts gedeeltelijk 

van toepassing zijn. 
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Amendement  204 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 5 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De ontvangende aanbieder trekt het 

overstap- en overdrachtsproces. De 

nationale regelgevende instanties kunnen 

het totaalproces voor het overstappen en 

overdragen van nummers voorschrijven 

met inachtneming van nationale bepalingen 

inzake contracten, technische haalbaarheid 

en de gewaarborgde continuïteit van de 

dienst voor de eindgebruiker . Hoe dan ook 

mag de dienst tijdens het overdrachtsproces 

niet langer dan één werkdag worden 

onderbroken. Indien het 

overdrachtsproces mislukt, reactiveert de 

overdragende aanbieder het nummer van 

de eindgebruiker tot de overdracht is 

gelukt. De nationale regelgevende 

instanties nemen passende maatregelen 

om ervoor te zorgen dat eindgebruikers 

gedurende het gehele overschakelproces 

goed worden geïnformeerd en worden 

beschermd en er geen verandering van 

aanbieder gebeurt tegen hun wil 

5 bis. De ontvangende aanbieder leidt het 

overstap- en overdrachtsproces, en de 

ontvangende en overdragende aanbieder 

werken te goeder trouw samen. De 

nationale regelgevende instanties kunnen 

het totaalproces voor het overstappen en 

overdragen van nummers voorschrijven 

met inachtneming van nationale bepalingen 

inzake contracten, technische haalbaarheid 

en de gewaarborgde continuïteit van de 

dienst voor de eindgebruiker. Dit houdt, 

waar beschikbaar, een vereiste in die stelt 

dat het proces voor het overdragen van 

nummers moet verlopen via 

etherdistributie, tenzij anders gevraagd 

door een eindgebruiker. 

 Hoe dan ook mag de dienst tijdens het 

overdrachtsproces niet langer dan één 

werkdag worden onderbroken.  

 Het contract tussen de eindgebruiker en 

de overdragende aanbieder wordt 

automatisch beëindigd wanneer het 

overstapproces is afgerond. Bij 

vooruitbetaalde diensten betaalt de 

overdragende aanbieder eventueel 

resterende tegoeden terug aan de 

consument. Voor restitutie kan slechts een 

vergoeding worden gevraagd indien dit in 

het contract is vermeld. Een dergelijke 

vergoeding moet evenredig zijn en in 

verhouding staan tot de werkelijke kosten 

die de overdragende aanbieder heeft 

gemaakt om de restitutie aan te bieden. 

Indien het overdrachtsproces mislukt, 

reactiveert de overdragende aanbieder het 
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nummer van de eindgebruiker of de dienst 

onder dezelfde voorwaarden die voor de 

inleiding van het overstapproces golden, 

tot de overdracht is gelukt of het 

overstapproces is afgerond. De nationale 

regelgevende instanties nemen passende 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 

eindgebruikers gedurende de overstap- en 

overdrachtsprocessen goed worden 

geïnformeerd en worden beschermd en er 

geen verandering van aanbieder gebeurt 

tegen hun wil. 

 

Amendement  205 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 

passende sancties worden opgelegd aan 

ondernemingen, inclusief de verplichting 

eindgebruikers te vergoeden, in geval van 

vertraging bij de overdracht of misbruik 

van de overdracht door of namens hen. 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat 

passende sancties worden opgelegd aan 

ondernemingen in geval van vertraging bij 

de overdracht of misbruik van de 

overdracht door of namens hen. 

 

Amendement  206 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindgebruikers het recht hebben 

schadevergoeding te ontvangen van 

aanbieders in geval van vertraging bij de 

overdracht of overstap, of bij misbruik 

van de overdracht of de overstap. De 

minimale schadevergoeding voor een 

vertraging is als volgt: 

 a)  wanneer de overdracht langer 

duurt dan twee werkdagen zoals bepaald 

in respectievelijk artikel 99, lid 1, en 

artikel 99, lid 5, een bedrag per extra dag; 
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 b)  wanneer de dienst langer dan [een 

werkdag] onderbroken wordt, een bedrag 

per extra dag; 

 c)  wanneer de activering van een 

dienst vertraging oploopt, een bedrag per 

dag voor elke dag na de overeengekomen 

activeringsdag; en 

 d)  wanneer de aanbieder zich niet 

houdt aan een afspraak voor 

dienstverlening of deze annuleert met een 

kennisgeving van minder dan 24 uur, een 

bedrag per afspraak. 

 De nationale regelgevende instanties 

stellen de krachtens dit lid verschuldigde 

bedragen vast. 

 

Amendement  207 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 6 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 ter. De in lid 6 bis bedoelde 

schadevergoeding wordt uitbetaald, door 

aftrek van het volgende factuurbedrag, in 

contanten, via elektronische 

overschrijving of, indien de eindgebruiker 

hiermee akkoord gaat, in de vorm van 

dienstenvouchers. 

 

Amendement  208 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 99 – lid 6 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 quater. Lid 6 bis laat alle rechten 

op verdere schadevergoedingen uit hoofde 

van de nationale wetgeving of de 

Uniewetgeving onverlet. De lidstaten 

kunnen aanvullende regels vaststellen om 

ervoor te zorgen dat elke eindgebruiker 

die overeenkomstig dit artikel materiële of 
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immateriële schade heeft geleden, van een 

onderneming schadevergoeding kan eisen 

en ontvangen voor de geleden schade. De 

minimale schadevergoeding die uit hoofde 

van lid 6 bis wordt betaald, kan van 

dergelijke schadevergoedingen worden 

afgetrokken. De betaling van een 

schadevergoeding uit hoofde van lid 6 bis 

belet de ontvangende aanbieder niet om, 

zo nodig, schadevergoeding te eisen van 

een overdragende aanbieder. 

 

Amendement  209 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 100 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien een aan eindgebruikers 

aangeboden pakket van diensten of pakket 

van goederen en diensten minstens andere 

openbare elektronische-

communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten omvat, zijn de 

artikelen 95, 96, lid 1, 98 en 99, lid 1, 

mutatis mutandis van toepassing op alle 

elementen uit het pakket, tenzij de op de 

andere elementen van het pakket 

toepasselijke bepalingen voordeliger zijn 

voor de eindgebruiker. 

1. Indien een aan een consument 

aangeboden pakket van diensten of pakket 

van eindapparatuur en diensten minstens 

een internettoegangsdienst of openbare 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten omvat, zijn de 

artikelen 95, 96, lid 1, 98 en 99 mutatis 

mutandis van toepassing op alle elementen 

uit het pakket, tenzij de op de andere 

elementen van het pakket toepasselijke 

bepalingen voordeliger zijn voor de 

consument. 

 

Amendement  210 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 100 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Een abonnement op aanvullende 

diensten of goederen die door dezelfde 

aanbieder van andere openbare 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten worden verstrekt, 

leidt niet tot herstart van de 

2. Een abonnement op aanvullende 

diensten of eindapparatuur die door 

dezelfde aanbieder van 

internettoegangsdiensten wordt of door 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten worden verstrekt, 

leidt niet tot de verlenging van de looptijd 
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oorspronkelijke looptijd van het contract, 

tenzij de aanvullende diensten of 

goederen worden aangeboden tegen een 

promotioneel tarief dat alleen beschikbaar 

is als de bestaande looptijd van het 

contract herbegint. 

van het contract, tenzij de consument 

uitdrukkelijk iets anders overeenkomt 

wanneer hij een abonnement neemt op 

aanvullende diensten of eindapparatuur. 

 

Amendement  211 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 100 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Aanbieders van andere 

elektronische-communicatiediensten dan 

nummeronafhankelijke persoonlijke 

communicatiediensten bieden de 

consument de mogelijkheid om 

afzonderlijke onderdelen van een contract 

voor een pakket op te zeggen of over te 

dragen naar een andere aanbieder, indien 

deze optie in het contract is vervat. 

 

Amendement  212 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 100 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De leden 1 en 2 gelden ook voor 

kleine en micro-ondernemingen en non-

profitorganisaties als eindgebruikers, 

tenzij zij er expliciet mee hebben 

ingestemd dat deze bepalingen niet of 

slechts gedeeltelijk van toepassing zijn. 

 

Amendement  213 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 100 – lid 2 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. De lidstaten kunnen de 

toepassing van lid 1 uitbreiden tot bundels 

van diensten of bundels van diensten en 

eindapparatuur die aan een consument 

worden aangeboden en ten minste een 

openbare 

elektronischecommunicatiedienst 

omvatten. De lidstaten kunnen lid 1 ook 

toepassen ten aanzien van andere 

bepalingen van deze titel. 

 

Amendement  214 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 101 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 

maatregelen om de beschikbaarheid van de 

openbare telefoondiensten over de 

openbare communicatienetwerken zo 

volledig mogelijk te waarborgen in 

gevallen waarin het elektriciteitsnetwerk 

uitvalt of in geval van overmacht. De 

lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen 

die openbare telefoondiensten aanbieden 
alle nodige maatregelen nemen om een 

ononderbroken toegang tot de 

noodhulpdiensten te waarborgen. 

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 

maatregelen om de beschikbaarheid van de 

spraakcommunicatie- en 

internettoegangsdiensten over de openbare 

communicatienetwerken zo volledig 

mogelijk te waarborgen in gevallen waarin 

het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval 

van overmacht. De lidstaten zorgen ervoor 

dat aanbieders van spraakcommunicatie- 

en internettoegangsdiensten alle nodige 

maatregelen nemen om een ononderbroken 

toegang tot de noodhulpdiensten te 

waarborgen. 

Motivering 

De term "openbare telefoondiensten" werd in de richtlijn vervangen door 

"spraakcommunicatiedienst" en is hier blijkbaar per ongeluk blijven staan. 

Internettoegangsdiensten werden niet essentieel geacht op het ogenblik dat dit artikel 

oorspronkelijk werd geschreven. Tijdens deze herschikking dient dit daarom voor wijziging in 

aanmerking te komen. 

 

Amendement  215 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 

dienst, inclusief gebruikers van openbare 

betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij 

daarvoor een betaalmiddel hoeven te 

gebruiken om noodcommunicatie met de 

noodhulpdiensten tot stand kunnen brengen 

via het uniforme Europese alarmnummer 

„112” en via eventuele nationale 

alarmnummers zoals bepaald door de 

lidstaten. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 

dienst, inclusief gebruikers van openbare 

betaaltelefoons of particuliere 

elektronische-communicatienetwerken, 

kosteloos en zonder dat zij daarvoor een 

betaalmiddel hoeven te gebruiken 

noodcommunicatie met de 

noodhulpdiensten tot stand kunnen brengen 

via het uniforme Europese alarmnummer 

"112" en via eventuele nationale 

alarmnummers zoals bepaald door de 

lidstaten. 

 

Amendement  216 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen er in overleg 

met de nationale regelgevende instanties en 

de noodhulpdiensten en de aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten voor 

dat ondernemingen die eindgebruikers 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten leveren via de meest 

geschikte alarmcentrale (PSAP) toegang 

verschaffen tot noodhulpdiensten. In geval 

van een noemenswaardige bedreiging van 

de daadwerkelijke toegang tot 

noodhulpdiensten kan de verplichting 

voor de ondernemingen worden 

uitgebreid tot alle persoonlijke 

communicatiediensten overeenkomstig de 

voorwaarden en procedures van artikel 

59, lid 1, onder c). 

2. De lidstaten zorgen er in overleg 

met de nationale regelgevende instanties en 

de noodhulpdiensten en de aanbieders van 

elektronische-communicatiediensten voor 

dat aanbieders die eindgebruikers 

nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten leveren die 

eindgebruikers de mogelijkheid bieden om 

uitgaande nationale gesprekken tot stand 

te brengen naar een nummer in een 

nationaal of internationaal 

telefoonnummerplan, via de meest 

geschikte alarmcentrale (PSAP) toegang 

verschaffen tot noodhulpdiensten, met 

gebruikmaking van locatiegegevens die 

voor de aanbieders van persoonlijke 

communicatiediensten beschikbaar zijn, 

en op een wijze die in overeenstemming is 

met de infrastructuur van de lidstaten 

voor noodoproepen. 

 Aanbieders van nummeronafhankelijke 

persoonlijke communicatiediensten die 

geen toegang tot 112 aanbieden, brengen 
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de eindgebruikers op de hoogte van het 

feit dat toegang tot het noodnummer 112 

niet wordt ondersteund. 

 

Amendement  217 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

noodcommunicatie via het uniforme 

Europese alarmnummer „112” naar 

behoren worden beantwoord en behandeld 

op de wijze die het meest geschikt is voor 

de nationale organisatie van 

noodhulpdiensten. Dergelijke 

noodcommunicatie wordt ten minste zo 

snel en doeltreffend beantwoord en 

behandeld als noodcommunicatie via de 

eventueel nog bestaande nationale 

alarmnummers. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

noodcommunicatie via het uniforme 

Europese alarmnummer "112" naar 

behoren wordt beantwoord en behandeld 

op de wijze die het meest geschikt is voor 

de nationale organisatie van 

noodhulpdiensten, rekening houdend met 

de behoefte aan meertalige communicatie. 

Dergelijke noodcommunicatie wordt ten 

minste zo snel en doeltreffend beantwoord 

en behandeld als noodcommunicatie via de 

eventueel nog bestaande nationale 

alarmnummers. 

 

Amendement  218 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie stelt, na de 

nationale regelgevende instanties en de 

noodhulpdiensten te hebben 

geraadpleegd, prestatie-indicatoren vast 

voor de noodhulpdiensten van de 

lidstaten. Om de twee jaar dient de 

Commissie bij het Europees Parlement en 

de Raad een verslag in over de effectiviteit 

van de invoering van het Europese 

alarmnummer "112" en over de werking 

van de prestatie-indicatoren. 
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Amendement  219 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

toegang voor eindgebruikers met een 

handicap tot noodhulpdiensten via 

noodcommunicatie beschikbaar en 

gelijkwaardig is aan die van andere 

eindgebruikers. Maatregelen die worden 

genomen om te waarborgen dat 

eindgebruikers met een handicap via 

noodcommunicatie toegang hebben tot 

noodhulpdiensten wanneer zij in andere 

lidstaten reizen, zijn zoveel mogelijk 

gebaseerd op Europese normen of 

specificaties die overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 39 zijn bekendgemaakt, 

zonder te beletten dat de lidstaten 

aanvullende voorschriften vaststellen met 

het oog op de in dat artikel vermelde 

doelstellingen. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

toegang voor eindgebruikers met een 

handicap tot noodhulpdiensten via 

noodcommunicatie beschikbaar en 

gelijkwaardig is aan die van andere 

eindgebruikers, onder meer via diensten 

voor totale conversatie of via 

bemiddelingsdiensten van derden. De 

Commissie en de nationale regelgevende 

instanties en andere bevoegde autoriteiten 

treffen passende maatregelen om te 

waarborgen dat eindgebruikers met een 

handicap op voet van gelijkheid met 

anderen toegang hebben tot 

noodhulpdiensten wanneer zij in andere 

lidstaten reizen, waar mogelijk zonder 

registratie vooraf. Deze maatregelen 

dienen ter waarborging van de 

interoperabiliteit tussen de verschillende 

lidstaten en zijn zoveel mogelijk gebaseerd 

op Europese normen of specificaties die 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 39 

zijn bekendgemaakt, zonder te beletten dat 

de lidstaten aanvullende voorschriften 

vaststellen met het oog op de in dat artikel 

vermelde doelstellingen. 

 

Amendement  220 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

locatiegegevens over de beller na het tot 

stand brengen van de communicatie 

onverwijld beschikbaar zijn voor de PSAP 

. De lidstaten zorgen de lidstaten ervoor 

dat de overdracht van de locatiegegevens 

over de beller kosteloos is voor de 

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

locatiegegevens over de beller na het tot 

stand brengen van de communicatie 

onverwijld beschikbaar worden gesteld 

aan de meest geschikte PSAP. Deze 

locatiegegevens omvatten zowel 

netwerkgebaseerde locatiegegevens als, 
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eindgebruiker en de instantie die de 

noodcommunicatie behandelt voor alle 

oproepen naar het uniforme Europese 

alarmnummer „112”. De lidstaten kunnen 

deze verplichting uitbreiden tot 

noodcommunicatie met nationale 

alarmnummers. De bevoegde regelgevende 

instanties stellen criteria vast voor de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 

de verstrekte locatiegegevens over de 

beller. 

waar beschikbaar, handsetgebaseerde 

locatiegegevens van de beller. De lidstaten 

zorgen ervoor dat de overdracht van de 

locatiegegevens over de eindgebruiker 

kosteloos is voor de eindgebruiker en de 

alarmcentrale voor alle oproepen naar het 

uniforme Europese alarmnummer "112". 

De lidstaten kunnen deze verplichting 

uitbreiden tot noodcommunicatie met 

nationale alarmnummers. Dit belet niet dat 

de bevoegde instanties, na overleg met 

Berec, criteria kunnen vaststellen voor de 

nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 

de verstrekte locatiegegevens over de 

beller. 

 

Amendement  221 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

burgers adequaat worden ingelicht over het 

bestaan en het gebruik van het uniforme 

Europese alarmnummer „112”, met name 

via initiatieven die specifiek gericht zijn op 

personen die tussen lidstaten reizen. 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

burgers adequaat worden ingelicht over het 

bestaan en het gebruik van het uniforme 

Europese alarmnummer "112" en over de 

toegankelijkheidskenmerken ervan, onder 

meer via initiatieven die specifiek gericht 

zijn op personen die tussen lidstaten reizen 

en personen met een handicap. Deze 

informatie wordt in toegankelijke vorm 

verstrekt, waarbij rekening wordt 

gehouden met de verschillende soorten 

handicaps. De Commissie ondersteunt 

maatregelen van de lidstaten en vult deze 

aan. 

 

Amendement  222 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 – lid 7 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om een effectieve toegang tot 

noodhulpdiensten via noodcommunicatie 

Om een effectieve toegang tot 

noodhulpdiensten via noodcommunicatie 
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met "112-diensten" in de lidstaten te 

waarborgen, wordt de Commissie 

gemachtigd uitvoeringshandelingen vast te 

stellen overeenkomstig artikel 109 met 

betrekking tot maatregelen om de 

compatibiliteit, interoperabiliteit, kwaliteit, 

betrouwbaarheid en continuïteit van 

noodcommunicatie in de Unie, wat betreft 

oplossingen voor locatiegegevens van de 

beller, toegang voor personen met een 

handicap en doorschakeling naar de meest 

geschikte PSAP te waarborgen. 

met "112-diensten" in de lidstaten te 

waarborgen, wordt de Commissie, na 

overleg met Berec, gemachtigd 

uitvoeringshandelingen vast te stellen 

overeenkomstig artikel 109 met betrekking 

tot maatregelen om de compatibiliteit, 

interoperabiliteit, kwaliteit, 

betrouwbaarheid en continuïteit van 

noodcommunicatie in de Unie, wat betreft 

oplossingen voor locatiegegevens van de 

beller, toegang voor eindgebruikers, 

toegankelijkheid voor personen met een 

handicap en doorschakeling naar de meest 

geschikte PSAP te waarborgen. 

 De Commissie onderhoudt een database 

met E.164-nummers van Europese 

noodhulpdiensten om te waarborgen dat 

deze diensten uit verschillende lidstaten 

onderling contact kunnen opnemen. 

 

Amendement  223 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 102 bis 

 "Omgekeerd 112-systeem" 

 1. De lidstaten zorgen er met 

gebruikmaking van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten voor 

dat doeltreffende nationale "omgekeerd 

112-communicatiesystemen" worden 

opgezet om burgers te waarschuwen en te 

alarmeren als er een grote natuur- en/of 

door de mens veroorzaakte noodsituatie of 

ramp dreigt of als een dergelijke 

noodsituatie of ramp zich voordoet, 

waarbij zij rekening houden met 

bestaande nationale en regionale 

systemen en geen afbreuk doen aan de 

privacy en 

gegevensbeschermingsvoorschriften. 
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Amendement  224 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 102 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 102 ter 

 Meldpunten voor vermiste kinderen en 

kinderhulplijnen 

 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

burgers kosteloos toegang hebben tot een 

telefonisch meldpunt voor vermiste 

kinderen. Dit meldpunt is bereikbaar op 

het nummer "116000". De lidstaten 

zorgen ervoor dat kinderen toegang 

hebben tot een kindvriendelijke 

telefonische hulplijn. Deze hulplijn is 

bereikbaar op het nummer "116111". 

 2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindgebruikers met een handicap toegang 

kunnen hebben tot de nummers "116000" 

en "116111", op voet van gelijkheid met 

andere eindgebruikers, onder meer door 

middel van het gebruik van diensten voor 

totale conversatie. De getroffen 

maatregelen om te bevorderen dat 

eindgebruikers met een handicap toegang 

hebben tot dergelijke diensten wanneer zij 

in andere lidstaten reizen, zijn gebaseerd 

op de relevante normen of specificaties als 

gepubliceerd overeenkomstig artikel 39. 

 3. De lidstaten zorgen ervoor dat 

passende maatregelen worden genomen 

om te zorgen voor een toereikend 

kwaliteitsniveau bij het beheer van het 

nummer "116000" en om te zorgen voor 

de noodzakelijke financiële middelen voor 

het beheer van het telefonische meldpunt. 

 4. De lidstaten en de Commissie 

zorgen ervoor dat burgers naar behoren 

worden geïnformeerd over het bestaan en 

het gebruik van de diensten die worden 

aangeboden onder de nummer "116000" 

en "116111". 
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Amendement  225 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gelijkwaardige toegang en keuzes voor 

eindgebruikers met een handicap 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

 

Amendement  226 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde regelgevende instanties in 

voorkomend geval voorschriften kan 

opleggen aan aanbieders van openbare 

elektronische-communicatiediensten om 

ervoor te zorgen dat eindgebruikers met 

een handicap: 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde regelgevende instanties 

voorschriften kunnen opleggen aan 

aanbieders van openbare elektronische-

communicatiediensten om ervoor te zorgen 

dat eindgebruikers met een handicap: 

 

Amendement  227 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een toegang tot elektronische-

communicatiediensten kunnen hebben die 

gelijkwaardig is aan die van de 

meerderheid van de eindgebruikers, en en 

a) een toegang tot elektronische-

communicatiediensten kunnen hebben, met 

inbegrip van de bijbehorende contractuele 

gegevens die uit hoofde van artikel 95 

worden verstrekt, die gelijkwaardig is aan 

die van de meerderheid van de 

eindgebruikers; en 

 De lidstaten zorgen er eveneens voor dat 

aanbieders van openbare elektronische-

communicatiediensten de noodzakelijke 

maatregelen nemen om hun websites en 

mobiele applicaties toegankelijker te 

maken door ze waarneembaar, 

bedienbaar, begrijpelijk en robuust te 
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maken. 

 

Amendement  228 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In dit kader zorgen de lidstaten 

ervoor dat dit geen onevenredige belasting 

met zich meebrengt voor de aanbieders 

van eindapparatuur, van 

elektronischecommunicatiediensten en 

van de speciale apparatuur die de nodige 

diensten en functies biedt die specifiek 

bedoeld zijn voor eindgebruikers met een 

handicap. Voor de beoordeling van wat 

als een onevenredige belasting wordt 

beschouwd, wordt de procedure van 

artikel 12 van Richtlijn xxx/YYYY/EU 

gevolgd. 

 

Amendement  229 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 103 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Door middel van de in lid 1 

bedoelde maatregelen bevorderen de 

lidstaten de naleving van de relevante 

overeenkomstig artikel 39 gepubliceerde 

normen of specificaties. 

2. Door middel van de in lid 1 

bedoelde maatregelen bevorderen de 

lidstaten de naleving van de relevante 

overeenkomstig artikel 39 gepubliceerde 

normen of specificaties. 

 Voorzover de bepalingen van dit artikel 

strijdig zijn met de bepalingen van 

Richtlijn xxx/YYYY/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis, hebben de 

bepalingen van Richtlijn xxx/YYYY/EU 

de overhand. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn xxx/YYYY/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van ... 

betreffende de onderlinge aanpassing van 
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de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen van de lidstaten inzake de 

toegankelijkheidseisen voor producten en 

diensten(PB L … van …, blz. ...). 

 

Amendement  230 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 104 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

ondernemingen die telefoonnummers aan 

eindgebruikers toekennen, aan alle 

redelijke verzoeken voldoen om, ten 

behoeve van het verstrekken van openbare 

telefooninlichtingendiensten en 

telefoongidsen, de relevante informatie in 

een overeengekomen formaat beschikbaar 

te stellen op billijke, objectieve, 

kostengeoriënteerde en niet-

discriminerende voorwaarden. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 

ondernemingen die 

spraakcommunicatiediensten aanbieden, 

aan alle redelijke verzoeken voldoen om, 

ten behoeve van het verstrekken van 

openbare telefooninlichtingendiensten en 

telefoongidsen, de relevante informatie in 

een overeengekomen formaat beschikbaar 

te stellen op billijke, objectieve, 

kostengeoriënteerde en niet-

discriminerende voorwaarden. 

 

Amendement  231 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

Interoperabiliteit van radio- en 

televisieapparatuur voor consumenten 

 

Amendement  232 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van digitale 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 

De lidstaten waarborgen de 

interoperabiliteit van radio- en 

televisieapparatuur voor consumenten 

overeenkomstig de desbetreffende 
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bepalingen van bijlage X bepalingen van bijlage X 

 

Amendement  233 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 105 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Aanbieders van digitale 

televisiediensten zorgen ervoor dat 

eindapparatuur interoperabel is zodat de 

apparatuur ook, voor zover technisch 

haalbaar, voor diensten van andere 

aanbieders kan worden gebruikt, en dat, 

indien dit niet mogelijk is, consumenten 

de eindapparatuur via een kosteloze en 

gemakkelijke procedure kunnen 

retourneren. 

 

Amendement  234 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 

bepaalde radio- en televisieomroepkanalen 

en extra daaraan gerelateerde faciliteiten, 

in het bijzonder toegankelijkheidsdiensten 

om een passende toegang voor 

eindgebruikers met een handicap en 

dataondersteunende connected Tv-diensten 

en elektronische programmagidsen 

mogelijk te maken, aan de onder hun 

bevoegdheid ressorterende ondernemingen 

die elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden welke voor de distributie van 

radio- en televisieomroepkanalen naar het 

publiek worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen („must carry”) 

opleggen indien deze netwerken voor een 

significant aantal eindgebruikers van die 

netwerken het belangrijkste middel zijn om 

radio- en televisieomroepkanalen te 

ontvangen. Dergelijke verplichtingen 

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van 

nader bepaalde radio- en 

televisieomroepkanalen en extra daaraan 

gerelateerde faciliteiten, in het bijzonder 

toegankelijkheidsdiensten om een passende 

toegang tot inhoud en een elektronische 

programmagidsen voor eindgebruikers 

met een handicap en dataondersteunende 

connected tv-diensten en elektronische 

programmagidsen mogelijk te maken, aan 

de onder hun bevoegdheid ressorterende 

ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

aanbieden welke voor de distributie van 

radio- en televisieomroepkanalen naar het 

publiek worden gebruikt, redelijke 

doorgifteverplichtingen („must carry”) 

opleggen indien deze netwerken en 

diensten voor een significant aantal 

eindgebruikers van die netwerken het 
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worden alleen opgelegd indien zij 

noodzakelijk zijn om doelstellingen van 

algemeen belang als duidelijk omschreven 

door elke lidstaat te verwezenlijken, en zijn 

evenredig en transparant. 

belangrijkste middel zijn om radio- en 

televisieomroepkanalen te ontvangen. 

Dergelijke verplichtingen worden alleen 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang als 

duidelijk omschreven door elke lidstaat te 

verwezenlijken, en zijn evenredig en 

transparant. 

 De lidstaten leggen uitsluitend 

doorgifteverplichtingen ("must carry") op 

aan analoge transmissies van 

televisieomroepkanalen wanneer het 

ontbreken van dergelijke verplichtingen 

een aanzienlijk deel van de 

eindgebruikers ernstig zou storen of 

wanneer er geen andere 

transmissiemiddelen zijn voor bepaalde 

televisieomroepkanalen. 

 De in de eerste alinea bedoelde 

doorgifteverplichtingen worden alleen 

opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om 

doelstellingen van algemeen belang als 

duidelijk omschreven door elke lidstaat te 

verwezenlijken, en zijn evenredig en 

transparant. 

 

Amendement  235 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de eerste alinea bedoelde 

verplichtingen worden uiterlijk één jaar na 

[de datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] door de lidstaten geëvalueerd, 

uitgezonderd wanneer zij een dergelijke 

evaluatie reeds hebben gemaakt binnen de 

voorafgaande vier jaar. 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)    

 

Amendement  236 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 1 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1b. De lidstaten kunnen daarnaast ten 

aanzien van specifieke radio- en 

televisieomroepkanalen van algemeen 

belang redelijke rechten inzake het 

aanbieden van diensten ("must offer") 

toekennen aan onder hun bevoegdheid 

ressorterende ondernemingen die zijn 

onderworpen aan doorgifteverplichtingen.   

 

Amendement  237 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 106 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Noch lid 1 noch artikel 57, lid 2) 

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om al dan niet een passende 

vergoeding vast te stellen voor de 

overeenkomstig dit artikel genomen 

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat 

er in vergelijkbare omstandigheden geen 

sprake is van discriminatie in de 

behandeling van ondernemingen die 

elektronische-communicatienetwerken 

aanbieden. Wanneer vergoeding wordt 

aangeboden zorgen de lidstaten ervoor dat 

dit gebeurt op evenredige en transparante 

wijze. 

(2) Noch lid 1 noch artikel 57, lid 2, 

doen afbreuk aan de mogelijkheid voor 

lidstaten om in hun wetgeving al dan niet 

een passende vergoeding vast te stellen 

voor de overeenkomstig dit artikel 

genomen maatregelen en er tevens voor te 

zorgen dat er in vergelijkbare 

omstandigheden geen sprake is van 

discriminatie in de behandeling van 

ondernemingen die elektronische-

communicatienetwerken en -diensten 

aanbieden. Indien vergoeding moet 

worden aangeboden, is daarvoor een 

wettelijke regeling vereist, ook met 

betrekking tot het vergoedingsbedrag, en 

de vergoeding moet op evenredige en 

transparante wijze worden toegepast. 

 

Amendement  238 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 107 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van artikel 83, lid 2, zorgen de 

lidstaten ervoor dat de nationale 

1. Zonder afbreuk te doen aan de 

bepalingen van artikel 83, lid 2, zorgen de 

lidstaten ervoor dat de nationale 
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regelgevende instanties kunnen verlangen 

dat alle ondernemingen die 

internettoegangsdiensten die en/of 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden, de in 

bijlage VI, deel B, genoemde extra 

faciliteiten geheel of gedeeltelijk voor 

eindgebruikers beschikbaar stellen voor 

zover dit technisch en economisch gezien 

haalbaar is, alsook geheel of gedeeltelijk de 

in bijlage VI, deel A, genoemde extra 

faciliteiten. 

regelgevende instanties kunnen verlangen 

dat alle aanbieders die 

internettoegangsdiensten die en/of 

openbare nummergebaseerde persoonlijke 

communicatiediensten aanbieden, de in 

bijlage VI, deel B, genoemde extra 

faciliteiten, waar relevant, geheel of 

gedeeltelijk kosteloos voor eindgebruikers 

beschikbaar stellen voor zover dit 

technisch gezien haalbaar is, alsook geheel 

of gedeeltelijk de in bijlage VI, deel A, 

genoemde extra faciliteiten. 

 

Amendement  239 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 107 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na de meningen van de 

belanghebbende te hebben gehoord, besluit 

een lidstaat op zijn gehele grondgebied of 

een gedeelte daarvan lid 1 niet toe te 

passen indien hij van mening is dat de 

toegang tot deze faciliteiten toereikend is. 

2. Na de meningen van de 

belanghebbende te hebben gehoord, kan 

een lidstaat besluiten op zijn gehele 

grondgebied of een gedeelte daarvan lid 1 

niet toe te passen indien hij van mening is 

dat de toegang tot deze faciliteiten 

toereikend is. 

 

Amendement  240 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Mogelijkheid van legale 

onderschepping door de bevoegde 

nationale instanties overeenkomstig 

Richtlijn 2002/58/EG en Richtlijn 

95/46/EG van het Europees Parlement en 

de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens2. 

Schrappen 

__________________  
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2 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.  

 

Amendement  241 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage V – ondertitel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

LIJST VAN DIENSTEN DIE DE 

FUNCTIONELE 

INTERNETTOEGANGSDIENST 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 79, LID 

2, KAN ONDERSTEUNEN 

LIJST VAN DIENSTEN DIE DE 

INTERNETTOEGANGSDIENST 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 79, LID 

2, KAN ONDERSTEUNEN 

Motivering 

Verwijdering van het woord "functionele" dat ook elders in de tekst werd verwijderd. 

 

Amendement  242 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – deel A – letter a – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De gespecificeerde rekeningen bevatten 

een uitdrukkelijke verwijzing naar de 

identiteit van de aanbieder en naar de 

aard en de duur van diensten in verband 

met betaalnummers die bij de 

eindgebruiker in rekening worden 

gebracht. 

 

Amendement  243 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – deel A – letter a – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gesprekken die voor de oproepende 

eindgebruiker kosteloos zijn, met inbegrip 

van gesprekken met hulplijnen, worden 

niet op de gespecificeerde factuur van de 

oproepende eindgebruiker vermeld. 

Gesprekken die voor de oproepende 

eindgebruiker kosteloos zijn, met inbegrip 

van gesprekken met hulplijnen, worden 

niet op de gespecificeerde factuur van de 

oproepende eindgebruiker vermeld, maar 
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kunnen via andere middelen, zoals 

online-interfaces, beschikbaar worden 

gesteld. 

Motivering 

Deze gesprekken hoeven niet op de gespecificeerde factuur te staan, maar kunnen 

bijvoorbeeld via een website aan de eindgebruikers beschikbaar worden gesteld. 

 

Amendement  244 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VI – deel A – letter a – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De nationale regelgevende instanties 

kunnen van de exploitanten verlangen dat 

zij identificatie van de oproepende lijn 

kosteloos ter beschikking stellen. 

Motivering 

Identificatie van de oproepende lijn moet kosteloos zijn. 

 

Amendement  245 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BEREKENING VAN EVENTUELE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTING

EN OVEREENKOMSTIG DE 

ARTIKELEN 84 EN 85 

BEREKENING VAN EVENTUELE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTING

EN EN INSTELLING VAN EEN 

REGELING VOOR KOSTENDEKKING 

OF GEZAMENLIJKE FINANCIERING 

OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 

84 EN 85 

 

Amendement  246 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – ondertitel 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 DEEL A: BEREKENING VAN DE 

NETTOKOSTEN 

 

Amendement  247 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VII – alinea 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 DEEL B: DEKKING VAN DE 

NETTOKOSTEN VAN 

UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTIN

GEN 

 Ter dekking of financiering van de 

nettokosten van 

universeledienstverplichtingen dienen 

aangewezen ondernemingen met 

universeledienstverplichtingen te worden 

vergoed voor de diensten die zij op niet-

commerciële voorwaarden aanbieden. 

Omdat een dergelijke vergoeding gepaard 

gaat met overdrachten van financiële 

middelen, zorgen de lidstaten ervoor dat 

deze overdrachten op een objectieve, 

transparante, niet-discriminerende en 

evenredige manier plaatsvinden. Dit 

betekent dat de overdrachten leiden tot zo 

gering mogelijke verstoring van de 

concurrentieverhoudingen en de 

gebruikersvraag. 

 Overeenkomstig artikel 85, lid 3, dient een 

gezamenlijke financieringsregeling op 

basis van een fonds een transparant en 

neutraal middel voor het innen van de 

bijdragen te zijn, dat het gevaar vermijdt 

van dubbele belasting op zowel de output 

als de input van ondernemingen. 

 De onafhankelijke instantie die het fonds 

beheert, is belast met het innen van de 

bijdragen van ondernemingen die worden 

geacht bij te dragen aan de nettokosten 

van universeledienstverplichtingen in de 

lidstaat, en ziet toe op de overdracht van 
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de verschuldigde bedragen en/of 

administratieve betalingen aan de 

ondernemingen die recht hebben op 

uitkeringen uit het fonds. 

 

Amendement  248 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instantie moet 

ervoor zorgen dat de informatie in deze 

bijlage overeenkomstig artikel 96 wordt 

bekendgemaakt. Het is aan de nationale 

regelgevende instantie om te bepalen welke 

informatie wordt gepubliceerd door de 

ondernemingen die openbare 

elektronische-communicatiediensten, met 

uitzondering van nummeronafhankelijke 
persoonlijke communicatiediensten 

aanbieden, en welke informatie door de 

nationale regelgevende instantie zelf, opdat 

consumenten in staat worden gesteld 

geïnformeerde keuzes te maken. Als dit 

nodig wordt geacht, mogen de nationale 

regelgevende instanties zelf- of 

mederegulerende maatregelen bevorderen 

alvorens verplichtingen op te leggen. 

De nationale regelgevende instantie moet 

ervoor zorgen dat de informatie in deze 

bijlage overeenkomstig artikel 96 wordt 

bekendgemaakt. Het is aan de nationale 

regelgevende instantie om te bepalen welke 

informatie relevant is te worden 

gepubliceerd door de aanbieders van 

internettoegangsdiensten en aanbieders 

van openbare nummergebaseerde 
persoonlijke communicatiediensten, en 

welke informatie door de nationale 

regelgevende instantie zelf, opdat alle 

eindgebruikers in staat worden gesteld 

geïnformeerde keuzes te maken. Als dit 

nodig wordt geacht, mogen de nationale 

regelgevende instanties zelf- of 

mederegulerende maatregelen bevorderen 

alvorens verplichtingen op te leggen. 

 

Amendement  249 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – punt 2 – punt 2.1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.1. Omvang van de aangeboden 

diensten en de belangrijkste kenmerken 

van elke aangeboden dienst, met inbegrip 

van minimumniveaus van de kwaliteit van 

de aangeboden dienstverlening en door de 

aanbieder opgelegde beperkingen inzake 

het gebruik van geleverde eindapparatuur. 

2.1. Omvang van de aangeboden 

diensten en de belangrijkste kenmerken 

van elke aangeboden dienst, met inbegrip 

van minimumniveaus van de kwaliteit van 

de aangeboden dienstverlening en door de 

aanbieder opgelegde beperkingen inzake 

het gebruik van geleverde eindapparatuur, 

en toegankelijke informatie over de 

werking van de dienst alsook de 
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toegankelijkheidskenmerken en 

faciliteiten ervan.  

Motivering 

Omvat ook informatie voor personen met een handicap. 

 

Amendement  250 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – punt 2 – punt 2.2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.2. Omvang van de aangeboden 

diensten, inclusief informatie over 

communicatievolumes van specifieke 

tariefplannen en de toepasselijke tarieven 

voor extra communicatie-eenheden, 

nummers of diensten waarvoor bijzonder 

prijsstellingsvoorwaarden gelden, 

toegangstarieven en onderhoudstarieven, 

alle soorten gebruikstarieven, bijzondere en 

gerichte tariefregelingen en alle extra 

kosten, alsmede kosten met betrekking tot 

eindapparatuur. 

2.2. Tarieven van de aangeboden 

diensten, inclusief informatie over 

communicatievolumes (zoals beperkingen 

op het gebied van dataverbruik, aantal 

gespreksminuten, aantal sms'en) van 

specifieke tariefplannen en de toepasselijke 

tarieven voor extra communicatie-

eenheden, nummers of diensten waarvoor 

bijzonder prijsstellingsvoorwaarden 

gelden, toegangstarieven en 

onderhoudstarieven alle soorten 

gebruikstarieven, bijzondere en gerichte 

tariefregelingen en alle extra kosten, 

alsmede kosten met betrekking tot 

eindapparatuur. 

Motivering 

Aangezien "volume" niet is gedefinieerd, zijn er algemene voorbeelden nodig om de tekst van 

artikel 95 weer te geven. 

 

Amendement  251 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – punt 2 – punt 2.5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.5. Indien de onderneming een 

aanbieders van nummergebaseerde 

persoonlijke communicatiediensten is, 

informatie over de toegang tot 

noodhulpdiensten en informatie over de 

2.5. Informatie aan eindgebruikers 

over de toegang tot noodhulpdiensten en 

locatiegegevens van de beller. Indien de 

onderneming een aanbieder van 

nummergebaseerde persoonlijke 
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locatie van de beller. communicatiediensten is, informatie over 

de toegang tot noodhulpdiensten en 

informatie over de locatie van de beller en 

eventuele beperkingen waaraan de 

toegang daartoe onderhevig is. 

 

Amendement  252 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – punt 2 – punt 2.6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2.6. Details van producten en diensten 

die zijn ontworpen voor gebruikers met een 

beperking. 

2.6. Details van producten en diensten 

die zijn ontworpen voor gebruikers met een 

handicap, met inbegrip van functies, 

praktijken, richtlijnen en procedures, en 

wijzigingen aan de werking van de 

dienstverlening die zijn bedoeld om in te 

spelen op de behoeften van personen met 

een functionele beperking. 

Motivering 

Op basis van de formulering van de richtlijn Europese toegankelijkheid telecommunicatie, 

bijlage I. 

 

Amendement  253 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage VIII – punt 2 – punt 2.6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2.6. bis. Toegankelijke informatie 

om het gebruik in aanvulling op 

ondersteunende diensten te 

vereenvoudigen. 

Motivering 

Op basis van de formulering van de richtlijn Europese toegankelijkheid telecommunicatie. 
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Amendement  254 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IX – tabel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

PARAMETER DEFINITIE MEETMETHODE 

latentietijd   

variatie in vertraging   

pakketverlies   

Amendement 

PARAMETER DEFINITIE MEETMETHODE 

Latentietijd (wachttijd) ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

variatie in vertraging ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

pakketverlies ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Amendement  255 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

INTEROPERABILITEIT VAN 

DIGITALE 

CONSUMENTENAPPARATUUR 

BEDOELD IN ARTIKEL 105 

INTEROPERABILITEIT VAN 

CONSUMENTENAPPARATUUR 

BEDOELD IN ARTIKEL 105 

 

Amendement  256 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – punt 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Digitale televisietoestellen met een 

integraal scherm waarvan de zichtbare 

diagonaal groter is dan 30 cm die in de 

Unie worden verkocht of verhuurd, moeten 

zijn voorzien van ten minste één open 

interface contrastekker (zoals 

genormaliseerd, of in overeenstemming 

Digitale televisietoestellen met een 

integraal scherm waarvan de zichtbare 

diagonaal groter is dan 30 cm die in de 

Unie worden verkocht of verhuurd, moeten 

zijn voorzien van ten minste één open 

interface contrastekker (zoals 

genormaliseerd, of in overeenstemming 
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met een norm die is vastgesteld, door een 

erkend Europees normalisatie-instituut of 

in overeenstemming met een door de 

industrie algemeen aanvaarde specificatie), 

waarmee eenvoudige aansluiting van 

randapparatuur mogelijk is en die alle 

relevante elementen van een digitaal 

televisiesignaal doorlaat, met inbegrip van 

informatie betreffende interactieve en 

voorwaardelijk toegankelijke diensten. 

met een norm die is vastgesteld, door een 

erkend Europees normalisatie-instituut of 

in overeenstemming met een door de 

industrie algemeen aanvaarde specificatie), 

waarmee eenvoudige aansluiting van 

randapparatuur mogelijk is en die alle 

relevante elementen van een digitaal 

televisiesignaal doorlaat, met inbegrip van 

informatie betreffende interactieve en 

voorwaardelijk toegankelijke diensten. 

Digitale televisie-eindapparatuur moet, 

waar technisch haalbaar, interoperabel 

zijn, zodat zij zonder problemen verder 

kan worden gebruikt voor diensten van 

andere aanbieders. 

 

Amendement  257 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. FUNCTIONALITEIT VAN 

RADIOTOESTELLEN 

 Elk radiotoestel dat in de handel wordt 

gebracht in de Unie gesteld vanaf [datum 

van omzetting], kan digitale en analoge 

terrestrische radio-uitzendingen 

ontvangen. Dit lid is niet van toepassing 

op radioapparatuur met een lage waarde, 

kleine radioapparatuur of producten 

waarvan de ontvanger uitsluitend van 

bijkomend belang is. Evenmin is het 

toepassing op door radioamateurs 

gebruikte radioapparatuur als bedoeld in 

artikel 1, definitie 56, van het 

radioreglement van de Internationale 

Unie voor Telecommunicatie (ITU). 
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