
 

AD\1127738NL.docx  PE601.042v02-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
 

2016/0288(COD) 

12.6.2017 

ADVIES 

van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie 

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie 

(herschikking) 

(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD)) 

Rapporteur voor advies: Morten Helveg Petersen 

(Herschikking – artikel 104 van het Reglement) 

 



 

PE601.042v02-00 2/36 AD\1127738NL.docx 

NL 

PA_Legam 



 

AD\1127738NL.docx 3/36 PE601.042v02-00 

 NL 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De succesvolle tenuitvoerlegging van een bijgewerkt regelgevingskader voor elektronische 

communicatie in de EU moet eveneens de vrijheid van meningsuiting en informatie, 

pluralisme in de media, culturele verscheidenheid, consumentenbescherming, privacy en de 

bescherming van persoonsgegevens garanderen. De rapporteur beveelt derhalve aan het 

voorstel van de Commissie verder te wijzigen om deze doelstelling te bereiken, waarbij ook 

rekening moet worden gehouden met de verbanden en de interactie met de nieuwe voorstellen 

voor een verordening betreffende privacy en elektronische communicatie. 
 

De rapporteur is van mening dat naast het scheppen van gelijke voorwaarden voor alle 

dienstverleners de richtlijn ook moet beogen gemeenschappelijke minimumnormen te 

garanderen wat de veiligheid van netwerken en diensten betreft alsook wat de privacy van 

eindgebruikers betreft. Daarom is het essentieel alle soorten persoonlijke 

communicatiediensten te omvatten, zelfs wanneer de persoonlijke en interactieve 

communicatiemogelijkheid een ondergeschikte functie is bij een andere dienst, ook rekening 

houdend met toekomstige ontwikkelingen en synergieën van diensten. 

 

In overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2017 over de 

gevolgen van big data voor de grondrechten: persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, 

non-discriminatie, veiligheid en rechtshandhaving dringt de rapporteur er eveneens op aan dat 

om een waarborg voor de veiligheid en integriteit van netwerken en diensten te garanderen, 

het gebruik van eind-tot-eindversleuteling moet worden bevorderd en, indien nodig, verplicht 

moet worden gesteld, in overeenstemming met de beginselen van gegevensbescherming door 

ontwerp en privacy door ontwerp. Meer bepaald mogen de lidstaten geen verplichting 

opleggen aan de encryptiediensten, de elektronischecommunicatiediensten en alle andere 

organisaties (op elk niveau in de toeleveringsketen) waardoor de veiligheid van hun 

netwerken en diensten wordt verzwakt, zoals het toestaan of in de hand werken van het 

gebruik van "backdoors". Terwijl deze nieuwe bepaling op de veiligheid van netwerken en 

diensten betrekking heeft, moet het recht op de bescherming van persoonsgegevens en de 

privacy van elektronische communicatie worden gegarandeerd. 

 

Een ander belangrijk element ter versterking van de veiligheid van netwerken en diensten en 

het eerbiedigen van de fundamentele rechten is de nieuwe taken die aan het Berec worden 

toegewezen voor de opstelling van richtsnoeren op dit specifiek vlak om een consistente en 

voldoende toepassing te garanderen. De onafhankelijkheid van het Berec steunt ook op de 

garantie dat de nationale regelgevende instanties juridisch gescheiden en functioneel 

onafhankelijk zijn van het bedrijfsleven en de overheid, doordat ze van niemand instructies 

vragen of aanvaarden, op transparante wijze functioneren en daarvoor volgens de wettelijke 

bepalingen verantwoording afleggen, en over voldoende bevoegdheden beschikken. 

 

De rapporteur voert specifieke formuleringen in met betrekking tot mogelijke beperkingen die 

door de lidstaten worden ingevoerd om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid, om ervoor te zorgen dat beperkingen op de uitoefening van de in dit 

Handvest erkende rechten en vrijheden, in overeenstemming met het Handvest en de 

rechtspraak van het Hof van Justitie, de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden 

moeten eerbiedigen en dat de wet erin moet voorzien. Met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, indien zij noodzakelijk 
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zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen 

belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

AMENDEMENTEN 

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

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 

aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) In haar Strategie voor een 

eengemaakte digitale markt heeft de 

Commissie uitgelegd dat zij bij de revisie 

van regelgevingskader inzake 

telecommunicatie het accent zou leggen op 

het stimuleren van investeringen in snelle 

breedbandnetwerken, een consistent op een 

eengemaakte markt gerichte aanpak van 

spectrumbeleid en -beheer, het scheppen 

van de voorwaarden voor een werkelijk 

eengemaakte markt door versnippering van 

de regelgeving te bestrijden, gelijke 

voorwaarden voor alle marktactoren en 

consequente toepassing van de regels en 

een doeltreffender institutioneel 

regelgevingskader. 

(3) In haar Strategie voor een 

eengemaakte digitale markt heeft de 

Commissie uitgelegd dat zij bij de revisie 

van regelgevingskader inzake 

telecommunicatie het accent zou leggen op 

het stimuleren van investeringen in snelle 

breedbandnetwerken, een consistent op een 

eengemaakte markt gerichte aanpak van 

spectrumbeleid en -beheer, het scheppen 

van de voorwaarden voor een werkelijk 

eengemaakte markt door versnippering van 

de regelgeving te bestrijden, het 

garanderen van een doeltreffende 

bescherming van consumenten, gelijke 

voorwaarden voor alle marktactoren en 

consequente toepassing van de regels en 

een doeltreffender institutioneel 

regelgevingskader. In haar Strategie voor 

een digitale eengemaakte markt heeft de 

Commissie ook een herziening van 

Richtlijn 2002/58/EG aangekondigd om 

een hoog niveau van bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer voor gebruikers 

van elektronischecommunicatiediensten 

en een gelijk speelveld voor alle 

marktdeelnemers te garanderen. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 
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samenhang met andere gerelateerde wetgevingsvoorstellen, in het bijzonder het voorstel voor 

een verordening met betrekking tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van 

persoonsgegevens in elektronische communicatie (COM(2017)10). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Deze richtlijn heeft tot doel strekt 

tot het scheppen van een juridisch kader te 

scheppen dat de vrijheid waarborgt om 

elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten te leveren uitsluitend onder de 

in deze richtlijn bepaalde voorwaarden en 

met inachtneming van eventuele 

beperkingen overeenkomstig artikel 52 , 

lid 1, van het Verdrag, met name 

maatregelen uit hoofde van de openbare 

orde, de openbare veiligheid en de 

volksgezondheid. 

(5) Deze richtlijn heeft tot doel een 

juridisch kader te scheppen dat de vrijheid 

waarborgt om 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten te leveren uitsluitend onder de 

in deze richtlijn bepaalde voorwaarden en 

met inachtneming van eventuele 

beperkingen overeenkomstig artikel 52, 

lid 1, van het Verdrag, met name 

maatregelen uit hoofde van de openbare 

orde, de openbare veiligheid en de 

volksgezondheid, en overeenkomstig 

artikel 52, lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie (het 

Handvest). 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk omdat 

het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen, in het bijzonder 

amendement 20 op artikel 12. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De bepalingen van deze richtlijn 

laten de mogelijkheid onverlet dat iedere 

lidstaat noodzakelijke maatregelen treft die 

gerechtvaardigd zijn op grond van de 

artikelen 87 en 45 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie om voor de bescherming van zijn 

(6) De bepalingen van deze richtlijn 

laten de mogelijkheid onverlet dat iedere 

lidstaat noodzakelijke maatregelen treft die 

gerechtvaardigd zijn op grond van de 

artikelen 87 en 45 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie om voor de bescherming van zijn 
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essentiële veiligheidsbelangen te zorgen, 

de openbare orde, openbare zeden en de 

openbare veiligheid te garanderen, en het 

onderzoek, de opsporing en de vervolging 

van misdrijven mogelijk te maken, met 

inbegrip van de instelling door de 

nationale regelgevende instanties van 

specifieke en evenredige verplichtingen 

die van toepassing zijn op de leveranciers 

van elektronische-communicatiediensten 

essentiële veiligheidsbelangen te zorgen, 

de openbare orde en de openbare veiligheid 

te garanderen, en het onderzoek, de 

opsporing en de vervolging van misdrijven 

mogelijk te maken, rekening houdend met 

het feit dat de wet in dergelijke 

maatregelen moet voorzien, deze 

maatregelen de essentie van de door het 

Handvest erkende rechten en vrijheden 

moeten eerbiedigen en in 

overeenstemming met artikel 52, lid 1, van 

het Handvest het evenredigheidsbeginsel 

in acht moeten nemen. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk omdat 

het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen, in het bijzonder 

amendement 20 op artikel 12. 

 

Amendement  4 

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, 

(7) De convergentie van de sectoren 

telecommunicatie, media en 

informatietechnologie houdt in dat alle 

elektronischecommunicatienetwerken 
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 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten wordt gescheiden van de 

regelgeving inzake inhoud. Dit wetboek 

bestrijkt derhalve niet de inhoud van de 

diensten die via 

elektronischecommunicatienetwerken met 

behulp van 

elektronischecommunicatiediensten 
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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 

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. 

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 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 vrijheid 

van meningsuiting en informatie, 
pluralisme in de media, culturele 

verscheidenheid, 

consumentenbescherming, privacy en de 

bescherming van persoonsgegevens 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). 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 
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eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

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 

(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 en hun 

rechten bij het gebruik van functioneel 

gelijkwaardige diensten dezelfde reële 

bescherming genieten, moet een 

toekomstgerichte definitie van 

elektronischecommunicatiediensten 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 eindgebruikers en de bescherming van 

hun rechten 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 

elektronischecommunicatiediensten moet 

derhalve drie types diensten omvatten, die 

elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen, 

namelijk internettoegangsdiensten 

overeenkomstig de definitie in artikel 2, lid 
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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 

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. 

2, van Verordening (EU) 2015/2120, 

persoonlijke communicatiediensten als 

gedefinieerd in deze richtlijn en diensten 

die hoofdzakelijk of volledig uit het 

overbrengen van signalen bestaan. De 

definitie van 

elektronischecommunicatiediensten 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 

elektronischecommunicatiediensten, 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. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk omdat 

het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen, in het bijzonder 

amendement 13 op artikel 2. 

 

Amendement   6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om onder de definitie van (16) Om onder de definitie van 



 

PE601.042v02-00 10/36 AD\1127738NL.docx 

NL 

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 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. 

elektronischecommunicatiediensten 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 financiële waarde 

bezit. Elektronischecommunicatiediensten 

worden vaak aan de eindgebruiker 

aangeboden tegen een andere 

tegenprestatie dan geld, met name tegen de 

levering van persoonsgegevens of andere 

gegevens. Het begrip vergoeding moet 

daarom worden verruimd tot situaties 

waarin een aanbieder van diensten de 

eindgebruiker verzoekt persoonsgegevens 

te verstrekken en de eindgebruikers die 

gegevens, zoals gedefinieerd in artikel 4, 

lid 1, van Verordening (EU) 2016/679, 

bewust op directe of indirecte wijze aan de 

aanbieder verstrekt. Het moet ook van 

toepassing zijn op situaties waarin de 

eindgebruiker toegang tot informatie 

verleent zonder deze informatie actief te 

verstrekken, 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. 

_________________ _________________ 

24 Zaak C-352/85 Bond van Adverteerders 

en anderen vs. Staat der Nederlanden, 

EU:C:1988:196. 

24 Uitspraak van het Hof van Justitie van 

26 april 1988, Bond van Adverteerders en 

anderen vs. Staat der Nederlanden, zaak 

C-352/85, ECLI: EU:C:1988:196.  
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Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

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. 
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Motivering 

Naast het scheppen van gelijke voorwaarden voor alle dienstverleners moet de richtlijn ook 

beogen gemeenschappelijke minimumnormen te garanderen wat de veiligheid van netwerken 

en diensten betreft alsook wat de privacy van eindgebruikers betreft. Daarom is het essentieel 

alle soorten persoonlijke communicatiediensten te omvatten, zelfs wanneer de persoonlijke en 

interactieve communicatiemogelijkheid een ondergeschikte functie is bij een andere dienst, 

ook rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en synergieën van diensten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) De onafhankelijkheid van de 

nationale regelgevende instanties moet 

worden versterkt om ervoor te zorgen dat 

het hoofd en de leden van die instanties 

niet vatbaar zijn voor externe druk, door 

minimumkwalificaties voor hun aanstelling 

en een minimumtermijn voor hun mandaat 

vast te stellen. Voorts zal de beperking dat 

hun mandaat slechts één keer kan worden 

verlengd en de verplichting om een 

passende rotatieregeling op te zetten voor 

het bestuur en het topmanagement het 

risico op innige banden beperken, de 

continuïteit waarborgen en de 

onafhankelijkheid versterken. 

 De onafhankelijkheid van de 

nationale regelgevende instanties moet 

worden versterkt om ervoor te zorgen dat 

het hoofd en de leden van die instanties 

niet vatbaar zijn voor externe druk, door 

minimumkwalificaties voor hun aanstelling 

en een minimumtermijn voor hun mandaat 

vast te stellen. Voorts zal de beperking dat 

hun mandaat slechts één keer kan worden 

verlengd en de verplichting om een 

passende rotatieregeling op te zetten voor 

het bestuur en het topmanagement het 

risico op innige banden beperken, de 

continuïteit waarborgen en de 

onafhankelijkheid versterken. Hiertoe 

moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de 

nationale regelgevende instanties 

juridisch gescheiden en functioneel 

onafhankelijk zijn van het bedrijfsleven 

en de overheid, doordat ze van niemand 

instructies vragen of aanvaarden, op 

transparante wijze functioneren en 

daarvoor volgens de wettelijke bepalingen 

van de Unie en de nationale wetgeving 

verantwoording afleggen, en over 

voldoende bevoegdheden beschikken. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsvoorstellen, in het bijzonder het voorstel voor 
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een verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie (COM(2016)0591). 

 

Amendement   9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 91 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (91 bis) Om een waarborg voor de 

veiligheid en integriteit van netwerken en 

diensten te garanderen, moet het gebruik 

van eind-tot-eindversleuteling worden 

bevorderd en, voor zover technisch 

haalbaar, verplicht worden gesteld, in 

overeenstemming met de beginselen van 

gegevensbescherming door ontwerp en 

privacy door ontwerp. Meer bepaald 

mogen de lidstaten geen verplichting 

opleggen aan de encryptiediensten, de 

elektronischecommunicatiediensten en 

alle andere organisaties op elk niveau in 

de toeleveringsketen waardoor de 

veiligheid van hun netwerken en diensten 

wordt verzwakt, zoals het toestaan of in de 

hand werken van het gebruik van 

"backdoors". 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de samenhang tussen de interne logica van de 

tekst en het standpunt van het Europees Parlement, met name de resoluties van 

12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende 

instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en 

voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en 

de resolutie van 14 maart 2016 over de gevolgen van big data voor de grondrechten: 

persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en 

rechtshandhaving. 

 

Amendement   10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 111 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(111) Wanneer de lidstaten in 

uitzonderlijke gevallen besluiten om de 

vrijheid van aanbieding van elektronische-

communicatienetwerken en -diensten om 

redenen van openbare orde, openbare 

veiligheid of volksgezondheid in te perken, 

moeten zij uiteenzetten wat de redenen 

voor deze inperking zijn. 

(111) Wanneer de lidstaten in 

uitzonderlijke gevallen besluiten om de 

vrijheid van aanbieding van 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten om redenen van openbare 

orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid in te perken, moeten 

dergelijke beperkingen met redenen 

worden omkleed, moet de wet erin 

voorzien, moeten ze de essentie van de 

door het Handvest erkende rechten en 

vrijheden eerbiedigen en in 

overeenstemming met artikel 52, lid 1, van 

het Handvest het evenredigheidsbeginsel 

in acht nemen. Bovendien moet elke 

nationale wetgeving die 

overheidsinstanties algemene toegang 

geeft tot de netwerken of de inhoud van 

elektronische communicatie, worden 

beschouwd als een gevaar voor het 

fundamentele recht op eerbiediging van 

de persoonlijke levenssfeer, zoals 

gewaarborgd door artikel 7 van het 

Handvest en rekening houdend met de 

arresten van het Hof van Justitie van de 

Europese Gemeenschappen in de zaak 

C-362/141 bis en de gevoegde zaken 

C-293/12 en C-594/121 ter en de 

beschikking van het Hof in zaak 

C-557/071 quater. 

 _________________ 

 1 bis Arrest van het Hof van Justitie van 6 

oktober 2015, Maximillian Schrems v. 

Data Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650 

 1 ter Arrest van het Hof van Justitie van 8 

april 2014, Digital Rights Ireland Ltd v. 

Minister for Communications, Marine 

and Natural Resources e.a. en Kärntner 

Landesregierung e.a., gevoegde zaken 

C-293/12 en C-594/12, 

ECLI:EU:C:2014:238. 

 1 quater Beschikking van het Hof van 

Justitie van 19 februari 2009, 

LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von 
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Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 

Telecommunication GmbH, C-557/07, 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Motivering 

Naast de verwijzing naar het feit dat alle vastgestelde wetgeving de vrijheden en rechten die 

zijn verankerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet waarborgen, 

wordt tevens verwezen naar de zaak Max Schrems vs. Data Protection, en de zaken waarin 

Tele2 en Digital Rights Ireland als partijen optraden; deze zaken vormen de rechtsgrondslag 

voor het standpunt dat wetgeving die overheidsinstanties algemene toegang geeft tot de 

inhoud van elektronische communicatie als een gevaar voor het fundamentele recht op 

eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden beschouwd. 

 

Amendement   11 

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 en kindvriendelijk meldpunt voor 

vermiste kinderen beschikbaar is op het 

nummer 116000, evenals een hulplijn voor 

kinderen die behoefte aan zorg en 

bescherming hebben op het nummer 

116111. 

Motivering 

Door ons uitsluitend te richten op het meldpunt voor vermiste kinderen is er minder aandacht 

voor de 116111-kinderhulplijnen die van groot belang zijn voor alle kwetsbare kinderen en 

risicokinderen, met andere woorden ieder kind dat wordt blootgesteld aan geweld, ofwel een 

doelgroep die veel groter is dan de groep vermiste kinderen. 

 

Amendement   12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 227 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (227 bis) Het komt vaak voor dat 

personen die tussen lidstaten reizen een 

meldpunt of hulplijn willen bellen of 

gebruiken die in hun lidstaat van 

herkomst wordt beheerd, hetgeen op dit 

moment niet mogelijk is. Door het 

toevoegen van de landcode zouden 

burgers toegang moeten kunnen krijgen 

tot de hulplijnen en meldpunten in hun 

eigen land in geval van dringende 

problemen of wanneer zij bijstand moeten 

verlenen aan iemand in hun lidstaat van 

herkomst indien de lidstaat van ontvangst 

om geografische of taalkundige redenen 

geen doeltreffende hulp kan bieden. 

Motivering 

Deze nieuwe overweging is toegevoegd met het oog op de samenhang met de wijziging van 

artikel 90, lid 2 bis (nieuw). Ook wanneer burgers tussen lidstaten reizen, moeten zij contact 

kunnen opnemen met meldpunten en hulplijnen in hun land van herkomst om problemen op te 

lossen of bijstand te verlenen bij dringende kwesties. Toegang tot deze meldpunten en 

hulplijnen door de toevoeging van een landcode zou het mogelijk maken deze bijstand te 

verkrijgen en te verlenen. 

 

Amendement  13 

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 

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 

(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 ervoor moeten zorgen 

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, 

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 
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personen met een handicap. moeten houden met de behoeften van 

personen met een handicap. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze richtlijn heeft enerzijds tot doel een 

interne markt voor elektronische-

communicatienetwerken en -diensten te 

realiseren, die leidt tot het opzetten en 

benutten van netwerken met zeer hoge 

capaciteit, duurzame concurrentie, 

interoperabiliteit van elektronische 

communicatiediensten en voordelen voor 

de eindgebruiker. 

Deze richtlijn heeft enerzijds tot doel een 

interne markt voor 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten te realiseren, die leidt tot het 

opzetten en benutten van beveiligde 

netwerken met zeer hoge capaciteit, 

duurzame concurrentie, interoperabiliteit 

van elektronischecommunicatiediensten, 

toegankelijkheid en voordelen voor de 

eindgebruiker. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 3 – streepje 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- de maatregelen die op Unie- of - de maatregelen die op Unie- of 
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nationaal niveau met inachtneming van het 

recht van de Unie zijn genomen voor de 

verwezenlijking van doelstellingen van 

algemeen belang, in het bijzonder wat 

betreft regulering van de inhoud en 

audiovisueel beleid. 

nationaal niveau met inachtneming van het 

recht van de Unie zijn genomen voor de 

verwezenlijking van doelstellingen van 

algemeen belang, in het bijzonder wat 

betreft de bescherming van 

persoonsgegevens en privacy, regulering 

van de inhoud en audiovisueel beleid; 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  16 

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 

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; 

5) "persoonlijke communicatiedienst": 

een gewoonlijk tegen vergoeding 

aangeboden dienst die directe persoonlijke 

en interactieve uitwisseling van informatie 

via elektronischecommunicatienetwerken 

tussen een eindig aantal personen mogelijk 

maakt, en waarbij de personen die de 

communicatie starten of eraan deelnemen, 

bepalen welke de ontvangers zijn; 

Motivering 

Naast het scheppen van gelijke voorwaarden voor alle dienstverleners moet de richtlijn ook 

beogen gemeenschappelijke minimumnormen te garanderen wat de veiligheid van netwerken 

en diensten betreft alsook wat de privacy van eindgebruikers betreft. Daarom is het essentieel 

alle soorten persoonlijke communicatiediensten te omvatten, zelfs wanneer de persoonlijke en 

interactieve communicatiemogelijkheid een ondergeschikte functie is bij een andere dienst, 

ook rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen en synergieën van diensten. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

22) "beveiliging van netwerken en 

diensten": het vermogen van 

elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten om met een bepaalde mate van 

betrouwbaarheid bestand te zijn tegen 

acties die de beschikbaarheid, 

authenticiteit, integriteit en 

vertrouwelijkheid van de opgeslagen, 

verzonden of verwerkte gegevens of de 

daaraan gerelateerde diensten die via die 

netwerken of diensten worden aangeboden 

of toegankelijk zijn, in gevaar brengen. 

22) "beveiliging van netwerken en 

diensten": het technische en structurele 

vermogen van 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten om met een bepaalde mate van 

betrouwbaarheid bestand te zijn tegen 

acties die de beschikbaarheid, 

authenticiteit, integriteit en 

vertrouwelijkheid van de opgeslagen, 

verzonden of verwerkte gegevens of de 

daaraan gerelateerde diensten die via die 

netwerken of diensten worden aangeboden 

of toegankelijk zijn, in gevaar brengen. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk omdat 

het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen, in het bijzonder 

amendement 22 op artikel 40. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De nationale regelgevende instanties en 

andere bevoegde instanties kunnen binnen 

hun bevoegdheden bijdragen tot het 

waarborgen van de uitvoering van beleid 

ter bevordering van culturele en 

taalkundige verscheidenheid en pluralisme 

in de media. 

De nationale regelgevende instanties en 

andere bevoegde instanties kunnen binnen 

hun bevoegdheden bijdragen tot het 

waarborgen van de uitvoering van beleid 

ter bescherming van de persoonsgegevens 

en privacy en ter bevordering van culturele 

en taalkundige verscheidenheid en 

pluralisme in de media. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 
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verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten werken met elkaar en 

met de Commissie samen bij de 

strategische planning, coördinatie en 

harmonisatie van het gebruik van het 

radiospectrum in de Unie. Daartoe houden 

zij onder meer rekening met economische, 

veiligheids-, gezondheids-, 

maatschappelijke, openbareveiligheids- en 

defensie-, vrijemeningsuitings-, culturele, 

wetenschappelijke, sociale en technische 

aspecten van het beleid van de Europese 

Unie, alsmede met de uiteenlopende 

belangen van de kringen van 

radiospectrumgebruikers met het oog op de 

optimalisatie van het gebruik van het 

radiospectrum en het vermijden van 

schadelijke interferentie. 

1. De lidstaten werken met elkaar en 

met de Commissie samen bij de 

strategische planning, coördinatie en 

harmonisatie van het gebruik van het 

radiospectrum in de Unie. Daartoe houden 

zij onder meer rekening met economische, 

veiligheids-, gezondheids-, 

maatschappelijke, openbareveiligheids- en 

defensie-, gegevensbeschermings- en 

privacy-, vrijemeningsuitings-, culturele, 

wetenschappelijke, sociale en technische 

aspecten van het beleid van de Europese 

Unie, alsmede met de uiteenlopende 

belangen van de kringen van 

radiospectrumgebruikers met het oog op de 

optimalisatie van het gebruik van het 

radiospectrum en het vermijden van 

schadelijke interferentie. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het hoofd van de nationale 1. Het hoofd van de nationale 



 

AD\1127738NL.docx 21/36 PE601.042v02-00 

 NL 

regelgevende instantie of, in voorkomend 

geval, de leden van het collegiale orgaan 

dat die functie vervult binnen een nationale 

regelgevende instantie of hun 

plaatsvervangers, worden benoemd voor 

een ambtstermijn van ten minste vier jaar 

uit personen met een erkende reputatie en 

beroepservaring, op basis van verdienste, 

vaardigheden, kennis en ervaring, en na 

een open selectieprocedure. Zij mogen niet 

meer dan twee ambtstermijnen vervullen, 

ook al volgen die ambtstermijnen elkaar 

niet op. De lidstaten zorgen voor 

continuïteit in de besluitvorming door in 

een adequaat rouleringsschema te voorzien 

voor de leden van het collegiale orgaan of 

van het topmanagement, bijvoorbeeld door 

de eerste leden van het collegiale orgaan 

voor verschillende termijnen te benoemen, 

zodat hun mandaten en die van hun 

opvolgers niet op hetzelfde ogenblik 

verstrijken. 

regelgevende instantie of, in voorkomend 

geval, de leden van het collegiale orgaan 

dat die functie vervult binnen een nationale 

regelgevende instantie of hun 

plaatsvervangers, worden benoemd voor 

een ambtstermijn van ten minste vier jaar 

uit personen met een erkende reputatie en 

beroepservaring, op basis van verdienste, 

vaardigheden, kennis en ervaring, en na 

een open en transparante 

selectieprocedure. Zij mogen niet meer dan 

twee ambtstermijnen vervullen, ook al 

volgen die ambtstermijnen elkaar niet op. 

De lidstaten zorgen voor continuïteit in de 

besluitvorming door in een adequaat 

rouleringsschema te voorzien voor de leden 

van het collegiale orgaan of van het 

topmanagement, bijvoorbeeld door de 

eerste leden van het collegiale orgaan voor 

verschillende termijnen te benoemen, zodat 

hun mandaten en die van hun opvolgers 

niet op hetzelfde ogenblik verstrijken. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsvoorstellen, in het bijzonder het voorstel voor 

een verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de bepalingen van 

artikel 10 , treden de nationale 

regelgevende instanties onafhankelijk en 

objectief op, en vragen of aanvaarden zij 

geen instructies van andere instanties in 

verband met de uitoefening van de taken 

die hun op grond van de nationale 

wetgeving tot omzetting van het recht van 

de Unie zijn toegewezen. Dit vormt geen 

beletsel voor toezicht overeenkomstig de 

1. Onverminderd de bepalingen van 

artikel 10, treden de nationale 

regelgevende instanties onafhankelijk en 

objectief op, zijn zij juridisch gescheiden 

en functioneel onafhankelijk van de 

overheid, functioneren zij op transparante 

wijze en leggen zij daarvoor volgens de 

wettelijke bepalingen van de Unie en de 

nationale wetgeving verantwoording af, 

en beschikken zij over voldoende 
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nationale grondwet. Alleen 

beroepsinstanties die zijn opgezet in 

overeenstemming met artikel 31, zijn 

bevoegd besluiten van de nationale 

regelgevende instanties te schorsen of 

ongedaan te maken. 

bevoegdheden en vragen of aanvaarden zij 

geen instructies van andere instanties in 

verband met de uitoefening van de taken 

die hun op grond van de nationale 

wetgeving tot omzetting van het recht van 

de Unie zijn toegewezen. Dit vormt geen 

beletsel voor toezicht overeenkomstig de 

nationale grondwet. Alleen 

beroepsinstanties die zijn opgezet in 

overeenstemming met artikel 31, zijn 

bevoegd besluiten van de nationale 

regelgevende instanties te schorsen of 

ongedaan te maken. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming, het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie en het voorstel voor een verordening tot oprichting van het Orgaan van 

Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie. Tevens is het verbonden 

met amendement 19, aangezien het de onafhankelijkheid van de toezichthouders beoogt te 

garanderen. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nationale regelgevende 

instanties, andere in het kader van deze 

richtlijn bevoegde instanties en de 

nationale mededingingsautoriteiten leveren 

elkaar de informatie die nodig is voor de 

toepassing van de onderhavige richtlijn. 

Ten aanzien van de uitgewisselde 

informatie is de ontvangende instantie 

gehouden hetzelfde niveau van 

vertrouwelijkheid in acht te nemen als de 

informatieverstrekkende instantie. 

1. De nationale regelgevende 

instanties, andere in het kader van deze 

richtlijn bevoegde instanties en de 

nationale mededingingsautoriteiten leveren 

elkaar de informatie die nodig is voor de 

toepassing van de onderhavige richtlijn. 

Ten aanzien van de uitgewisselde 

informatie zijn de voorschriften van de 

Unie inzake gegevensbescherming van 

toepassing en is de ontvangende instantie 

gehouden hetzelfde niveau van 

vertrouwelijkheid in acht te nemen als de 

informatieverstrekkende instantie. 
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Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten waarborgen de vrijheid 

om, mits aan de door deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden voldaan is, 

elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten aan te bieden. Te dien einde 

mogen de lidstaten een onderneming niet 

beletten elektronische-

communicatienetwerken en -diensten aan 

te bieden, tenzij dat noodzakelijk is 

omwille van de in artikel 52, lid 1, van het 

Verdrag bedoelde redenen. Elke dergelijke 

beperking van de vrijheid om 

elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten aan te bieden, wordt met 

redenen omkleed en ter kennis gebracht 

van de Commissie. 

1. De lidstaten waarborgen de vrijheid 

om, mits aan de door deze richtlijn 

vastgestelde voorwaarden voldaan is, 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten aan te bieden. Te dien einde 

mogen de lidstaten een onderneming niet 

beletten 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten aan te bieden, tenzij dat 

noodzakelijk is omwille van de in artikel 

52, lid 1, van het Verdrag bedoelde 

redenen. Elke dergelijke beperking van de 

vrijheid om 

elektronischecommunicatienetwerken 
en -diensten aan te bieden, wordt met 

redenen omkleed, de wet moet erin 

voorzien, ze moet de essentie van de door 

het Handvest erkende rechten en 

vrijheden eerbiedigen en in 

overeenstemming met artikel 52, lid 1, van 

het Handvest het evenredigheidsbeginsel 

in acht nemen en ter kennis gebracht van 

de Commissie. 

Motivering 

In overeenstemming met het Handvest en de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten 

beperkingen op de uitoefening van de in dit handvest erkende rechten en vrijheden bij wet 

worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met 

inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, 

indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende 

doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en 
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vrijheden van anderen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Wanneer informatie 

persoonsgegevens bevat, garanderen de 

Commissie, het Berec en de betrokken 

instanties dat bij de verwerking van de 

gegevens de voorschriften van de Unie 

inzake gegevensbescherming worden 

nageleefd. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsinstrumenten, in het bijzonder de algemene 

verordening gegevensbescherming en het voorstel voor een verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische 

communicatie. In het voorstel tot herschikking wordt in verschillende gevallen naar de 

verwerking van gegevens verwezen, maar er is geen bepaling die voor de naleving van de 

voorschriften van de Unie inzake gegevensbescherming zorgt. 

 

Amendement   25 

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 

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. 

De lidstaten moedigen het gebruik aan van 

de in lid 1 bedoelde normen en/of 

specificaties voor het aanbieden van 

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 het 

gemakkelijker te maken over te stappen 

naar een andere aanbieder. 
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Motivering 

De schaduwrapporteur is van mening dat dit amendement nodig is om de keuzevrijheid van 

gebruikers aan te scherpen en een bijdrage te leveren aan de eengemaakte digitale markt 

voor de EU. 

 

Amendement  26 

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, voor zover 

technisch haalbaar, 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. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de samenhang tussen de interne logica van de 

tekst en het standpunt van het Europees Parlement, met name de resoluties van 

12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende 

instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en 

voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en 

de resolutie van 14 maart 2016 over de gevolgen van big data voor de grondrechten: 

persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en 

rechtshandhaving. 
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Amendement   27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten leggen aan aanbieders 

van openbare communicatienetwerken of 

openbaar beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten geen 

verplichtingen op waardoor de veiligheid 

van hun netwerken en diensten verzwakt. 

 Indien de lidstaten aanvullende 

veiligheidseisen stellen aan aanbieders 

van openbare communicatienetwerken of 

openbare 

elektronischecommunicatiediensten in 

meer dan één lidstaat, moeten zij die 

maatregelen aanmelden bij de Commissie 

en Enisa. Enisa verleent de lidstaten 

bijstand bij de coördinatie van 

maatregelen die worden genomen om 

duplicatie of uiteenlopende vereisten te 

voorkomen en die een beveiligingsrisico 

of belemmering voor de interne markt 

kunnen vormen. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de samenhang tussen de interne logica van de 

tekst en het standpunt van het Europees Parlement, met name de resoluties van 

12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende 

instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en 

voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en 

de resolutie van 14 maart 2016 over de gevolgen van big data voor de grondrechten: 

persoonlijke levenssfeer, gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en 

rechtshandhaving. 

 

Amendement   28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten zorgen ervoor dat De lidstaten zorgen ervoor dat 
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ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

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. 

ondernemingen die openbare 

communicatienetwerken of openbaar 

beschikbare 

elektronischecommunicatiediensten 

aanbieden de bevoegde instantie 

onverwijld in kennis stellen van elk 

veiligheidsincident of elk verlies van 

integriteit dat een belangrijke impact had 

op de exploitatie van netwerken of 

diensten. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk omdat 

het onlosmakelijk verbonden is met andere ontvankelijke amendementen betreffende artikel 

40. Het eerste deel is noodzakelijk omdat dit is aangepast overeenkomstig het amendement 

betreffende alinea 3. 

 

Amendement   29 

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   30 

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   31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 – letter c 

 

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; 
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Amendement   32 

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 getroffen; 

 

Amendement   33 

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 

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 aanbieders dit 

doen, indien zij de bekendmaking van het 

incident in het algemeen belang acht. 

Motivering 

Het eerste deel van dit amendement is noodzakelijk om dwingende redenen die verband 

houden met de samenhang tussen de interne logica van de tekst en het standpunt van het 

Europees Parlement, met name de resoluties van 12 maart 2014 over het 

surveillanceprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende 

lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische 

samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, en de resolutie van 

14 maart 2016 over de gevolgen van big data voor de grondrechten: persoonlijke levenssfeer, 

gegevensbescherming, non-discriminatie, veiligheid en rechtshandhaving. Het tweede deel 

van dit amendement is noodzakelijk omdat het onlosmakelijk verbonden is met andere 

ontvankelijke amendementen betreffende artikel 40. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 40 – lid 5 bis (nieuw) 



 

AD\1127738NL.docx 29/36 PE601.042v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Met het oog op de coherente 

toepassing van bepalingen voor de 

veiligheid van netwerken en diensten stelt 

het Berec uiterlijk ...[datum], na 

raadpleging van belanghebbenden en in 

nauw overleg met de Commissie en 

andere agentschappen van de EU, 

richtsnoeren op over minimumcriteria 

voor en een gemeenschappelijke 

benadering van de veiligheid van 

netwerken en diensten en de bevordering 

van het gebruik van eind-tot-

eindversleuteling. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsvoorstellen, in het bijzonder het voorstel voor 

een verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie. Het amendement versterkt de veiligheid van netwerken en 

informatiediensten. 

 

Amendement   35 

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. 

 

Amendement   36 
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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 90 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nummer van het meldpunt voor vermiste 

kinderen 

Meldpunten voor vermiste kinderen en 

kinderhulplijnen 

 

Amendement   37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 90 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

burgers toegang hebben tot een telefonisch 

meldpunt voor vermiste kinderen. Dit 

meldpunt is bereikbaar op het nummer 

„116000”. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

burgers toegang hebben tot een telefonisch 

meldpunt voor vermiste kinderen. Dit 

meldpunt moet kindvriendelijk zijn en is 

bereikbaar op het nummer "116000". 

 

Amendement   38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 90 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat kinderen toegang hebben tot een 

kindvriendelijke telefonische hulplijn. 

Deze hulplijn is bereikbaar op het 

nummer "116111". 

Motivering 

Hulplijnen zijn essentiële diensten die onder meer een adviserende functie hebben. Kinderen 

vinden het mogelijk veiliger de 116111-hulplijn te bellen dan contact op te nemen met mensen 

of diensten die ze niet kennen of vertrouwen. Als een kind (of iemand anders) de hulplijn belt 

met de mededeling dat een kind gevaar loopt, komt het voor dat er gevallen zijn die aan de 

kinderbescherming/de politie moeten worden gemeld. Hulplijnen bieden steun aan 

honderdduizenden kinderen met problemen of kinderen die zorg nodig hebben. 

 

Amendement   39 

Voorstel voor een richtlijn 
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Artikel 90 – punt 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 

burgers in kennis worden gesteld van het 

bestaan en gebruik van de diensten onder 

de nummers 116000 en 116111 zodat zij 

maximaal toegang tot deze diensten 

hebben. 

Motivering 

De telefonische meldpunten voor vermiste kinderen zijn opgezet in het kader van Beschikking 

2007/116/EG van de Commissie en zijn in heel Europa bereikbaar via hetzelfde nummer: 

116000. Volgens een Eurobarometer-enquête is slechts 13 % van de EU-bevolking bekend 

met de 116000-dienst. De EU heeft met hetzelfde probleem te kampen wat betreft het 116111-

nummer dat is opgezet in het kader van Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement 

en de Raad (richtlijn inzake de universele dienst). Door erop toe te zien dat burgers op de 

hoogte zijn van het bestaan en de beschikbaarheid van deze diensten, kan de wet beter ten 

uitvoer worden gelegd. 

 

Amendement   40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 90 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

eindgebruikers met een handicap maximaal 

toegang kunnen hebben tot diensten die 

binnen de nummerreeks „116000” vallen. 

De getroffen maatregelen om te bevorderen 

dat eindgebruikers met een handicap 

dergelijke diensten kunnen oproepen 

wanneer zij in andere lidstaten reizen, zijn 

gebaseerd op de relevante normen of 

specificaties als gepubliceerd 

overeenkomstig artikel 39. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 

kinderen en eindgebruikers met een 

handicap in kennis worden gesteld van het 

bestaan en gebruik van de diensten onder 

de nummers 116000 en 116111 zodat zij 
maximaal toegang tot deze diensten 

hebben. De getroffen maatregelen om te 

bevorderen dat eindgebruikers ruim 

toegang hebben tot dergelijke diensten, 

ook wanneer zij in andere lidstaten reizen, 

zijn gebaseerd op de relevante normen of 

specificaties als gepubliceerd 

overeenkomstig artikel 39. 

 

Amendement   41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 90 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat burgers die tussen lidstaten reizen 

door het toevoegen van de landcode 

toegang hebben tot telefonische 

meldpunten en hulplijnen die in hun land 

van herkomst worden beheerd. 

Motivering 

Ook wanneer burgers tussen lidstaten reizen, moeten zij contact kunnen opnemen met 

meldpunten en hulplijnen in hun land van herkomst om problemen op te lossen of bijstand te 

verlenen bij dringende kwesties. Toegang tot deze meldpunten en hulplijnen door de 

toevoeging van een landcode zou het mogelijk maken deze bijstand te verkrijgen en te 

verlenen. 

 

Amendement  42 

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 

elektronischecommunicatienetwerken 
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 en het 

toepassingsgebied en de interpretatie van 

de grondrechten overeenkomstig artikel 

52 van het Handvest worden nageleefd. 

Motivering 

In overeenstemming met het Handvest en de rechtspraak van het Hof van Justitie moeten 

beperkingen op de uitoefening van de in dit handvest erkende rechten en vrijheden bij wet 

worden gesteld en de wezenlijke inhoud van die rechten en vrijheden eerbiedigen. Met 

inachtneming van het evenredigheidsbeginsel kunnen slechts beperkingen worden gesteld, 

indien zij noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende 

doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 93 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Met het oog op de coherente 

toepassing van het eerbiedigen van de 

fundamentele rechten stelt het Berec 

uiterlijk ...[datum], na raadpleging van 

belanghebbenden en in nauw overleg met 

de Commissie en het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten, 

richtsnoeren op over een 

gemeenschappelijke benadering die moet 

garanderen dat nationale maatregelen 

betreffende de toegang tot of het gebruik 

van diensten en toepassingen door de 

eindgebruikers via 

elektronischecommunicatienetwerken de 

fundamentele rechten en vrijheden, zoals 

gewaarborgd door het Handvest en de 

algemene beginselen van het Unierecht, 

eerbiedigen. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 104 van het Reglement is dit amendement noodzakelijk om 

dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst alsook de 

samenhang met andere gerelateerde wetgevingsvoorstellen, in het bijzonder het voorstel voor 

een verordening tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 

elektronische communicatie. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 114 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Uiterlijk ... [5 jaar na de datum als 

bedoeld in de tweede alinea van artikel 

115, lid 1] en daarna om de vijf jaar 

evalueert de Commissie de toepassing van 

het eerbiedigen van de fundamentele 

rechten, bedoeld in artikel 93. 
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