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AMENDEMENTEN
De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Een concurrerende markt moet
waarborgen dat eindgebruikers toegang
kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud,
dergelijke inhoud kunnen verspreiden en
alle wettelijke toepassingen en/of diensten
van hun keuze kunnen gebruiken, zoals
gesteld in artikel 8 van
Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het
toenemende belang van elektronische
communicatie voor consumenten en
ondernemingen moeten de gebruikers in
ieder geval volledig worden geïnformeerd
over alle beperkingen en/of begrenzingen
die door de aanbieder van de diensten en/of
de exploitant van het netwerk op het
gebruik van de elektronischecommunicatiediensten wordt opgelegd.
Wanneer er geen effectieve mededinging
is, moeten de nationale regelgevende
instanties de voorzieningen gebruiken
waarover zij overeenkomstig
Richtlijn 2002/19/EG beschikken om
ervoor te zorgen dat de toegang van
gebruikers tot bepaalde soorten inhoud niet
op onredelijke wijze wordt beperkt.

(14) Een concurrerende markt moet
waarborgen dat eindgebruikers toegang
kunnen krijgen tot alle wettelijke inhoud,
dergelijke inhoud kunnen verspreiden en
alle wettelijke toepassingen en/of diensten
van hun keuze kunnen gebruiken, zoals
gesteld in artikel 8 van
Richtlijn 2002/21/EG. Gezien het
toenemende belang van elektronische
communicatie voor consumenten en
ondernemingen moeten de gebruikers in
ieder geval volledig worden geïnformeerd
over alle beperkingen en/of begrenzingen
die door de aanbieder van de diensten en/of
de exploitant van het netwerk op het
gebruik van de elektronischecommunicatiediensten wordt opgelegd.
Wanneer er geen effectieve mededinging
is, moeten de nationale regelgevende
instanties de voorzieningen gebruiken
waarover zij overeenkomstig
Richtlijn 2002/19/EG beschikken om
ervoor te zorgen dat de toegang van
gebruikers tot bepaalde soorten wettelijke
inhoud niet op onredelijke wijze wordt
beperkt.

Motivering
Om in overeenstemming te zijn met het eerste gedeelte van deze overweging lijkt deze
toevoeging noodzakelijk, met name gezien het onderwerp (concurrentie op de markt) omdat
daar alleen sprake kan zijn van concurrentie tussen wettelijke diensten, inhoud en
AD\727281NL.doc

3/14

PE404.747v02-00

NL

toepassingen.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een
lineaire audiovisuele-mediadienst, als
gedefinieerd in de richtlijn betreffende
audiovisuele-mediadiensten van het
Europees Parlement en de Raad van [….]
2007, die wordt geleverd door een
leverancier van mediadiensten voor het
gelijktijdig zien van programma's op basis
van een programmaschema; een
leverancier van mediadiensten kan
verscheidene audio- of audiovisuele
programmaschema's (kanalen)
aanbieden. Er kunnen
doorgifteverplichtingen worden opgelegd,
maar alleen met betrekking tot
welbepaalde omroepkanalen die door een
gespecificeerde leverancier van
mediadiensten worden aangeboden. De
lidstaten moeten dergelijke
doorgifteverplichtingen goed motiveren in
hun nationale wetgeving zodat wordt
gewaarborgd dat zij transparant, evenredig
en goed-omschreven zijn. In dat verband
moeten de doorgifteverplichtingen
ontworpen zijn om een afdoende stimulans
voor efficiënte investeringen in
infrastructuur te leveren. De
doorgifteverplichtingen moeten op gezette
tijden worden herzien om ze aan te passen
aan de technologische en
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen
dat zij evenredig blijven met het beoogde
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de
technologische en marktvoorwaarden
moet een dergelijke volledige herziening
ten minste om de drie jaar plaatsvinden,
uitgaande van een openbare raadpleging
van alle belanghebbenden. Eén of meer
omroepkanalen kunnen worden aangevuld

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen
worden opgelegd met betrekking tot
welbepaalde radio- en audiovisuele
mediadiensten, alsmede aanvullende
diensten die door een gespecificeerde
leverancier van mediadiensten worden
aangeboden. Audiovisuele mediadiensten
zijn gedefinieerd in artikel 1, onder a) van
Richtlijn 2007/65/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 11 december
2007 tot wijziging van Richtlijn
89/552/EEG van de Raad betreffende de
coördinatie van bepaalde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in de
lidstaten inzake de uitoefening van
televisieomroepactiviteiten (richtlijn
Audiovisuele mediadiensten)1. De
lidstaten moeten dergelijke
doorgifteverplichtingen goed motiveren
zodat wordt gewaarborgd dat zij
transparant, evenredig en goed-omschreven
zijn. In dat verband moeten de
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om
een afdoende stimulans voor efficiënte
investeringen in infrastructuur te leveren.
De doorgifteverplichtingen moeten op
gezette tijden worden herzien om ze aan te
passen aan de technologische en
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen
dat zij evenredig blijven met het beoogde
doel. Eén of meer audiovisuele
mediadiensten kunnen worden aangevuld
met diensten voor betere toegankelijkheid
voor gebruikers met een handicap, zoals
videotekstdiensten, ondertiteling,
audiobeschrijving of gebarentaal.
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met diensten voor betere toegankelijkheid
voor gebruikers met een handicap, zoals
videotekstdiensten, ondertiteling,
audiobeschrijving of gebarentaal.
__________
1
PB L 332 van 18.12.2007, blz. 27.

Motivering
Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe
programma's en diensten, en ten einde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en
luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten,
dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele
mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten.
Dit moet ook worden verduidelijkt in overweging 24.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(28) De technologische vooruitgang maakt
de ontwikkeling mogelijk van nieuwe
toepassingen die zijn gebaseerd op
systemen voor gegevensverzameling en
identificatie, zoals contactloze
radiofrequentiesystemen. RFID-systemen
(Radio Frequency Identification Devices)
bijvoorbeeld maken gebruik van
radiofrequenties om gegevens op te vangen
van op unieke wijze geïdentificeerde RFIchips, gegevens die vervolgens kunnen
worden verstuurd over bestaande
communicatienetwerken. Een breed
gebruik van dergelijke technologieën kan
aanzienlijke economische en
maatschappelijke baten opleveren en kan
dus een krachtige bijdrage leveren voor de
interne markt, op voorwaarde dat hun
gebruik aanvaardbaar is voor de burger.
Om dat te bewerkstelligen, is het
noodzakelijk de fundamentele rechten van
het individu, met name het recht op
privacy en gegevensbescherming, te
waarborgen. Wanneer dergelijke systemen
aan openbare elektronischecommunicatienetwerken worden
gekoppeld of gebruik maken van

(28) De technologische vooruitgang maakt
de ontwikkeling mogelijk van nieuwe
toepassingen die zijn gebaseerd op
systemen voor gegevensverzameling en
identificatie, zoals contactloze
radiofrequentiesystemen. RFID-systemen
(Radio Frequency Identification Devices)
bijvoorbeeld maken gebruik van
radiofrequenties om gegevens op te vangen
van op unieke wijze geïdentificeerde RFIchips, gegevens die vervolgens kunnen
worden verstuurd over bestaande
communicatienetwerken. Een breed
gebruik van dergelijke technologieën kan
aanzienlijke economische en
maatschappelijke baten opleveren en kan
dus een krachtige bijdrage leveren voor de
interne markt, op voorwaarde dat hun
gebruik aanvaardbaar is voor de burger.
Om dat te bewerkstelligen, is het
noodzakelijk alle fundamentele rechten
van het individu in het kader van het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie te waarborgen. Wanneer
dergelijke systemen aan openbare
elektronische-communicatienetwerken
worden gekoppeld of gebruik maken van
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elektronische-communicatiediensten als
basisinfrastructuur gelden de relevante
bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG,
inclusief die in verband met veiligheids-,
verkeers- en locatiegegevens en
vertrouwelijkheid.

elektronische-communicatiediensten als
basisinfrastructuur gelden de relevante
bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG,
inclusief die in verband met veiligheids-,
verkeers- en locatiegegevens en
vertrouwelijkheid.
Motivering

Het is van belang het EU-Handvest van de grondrechten in deze inhoud te vermelden.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van
maatregelen die zijn aangenomen ter
omzetting van Richtlijn 2202/58/EG
moeten de autoriteiten en de rechterlijke
instanties van de lidstaten niet alleen hun
nationale recht conform deze richtlijn
uitleggen, maar ook waarborgen dat zij
zich niet baseren op een uitlegging van
deze richtlijn die in conflict zou komen
met grondrechten of andere algemene
beginselen van gemeenschapsrecht, zoals
het evenredigheidsbeginsel.
Motivering

In dit amendement is rekening gehouden met het recente arrest van het HvJ in de zaak
"Promusicae-Telefónica" (29 januari 2008). In dit besluit is nogmaals bekrachtigd dat de
lidstaten er bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn acht op moeten slaan dat zij zich niet
baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met grondrechten of
andere algemene beginselen van gemeenschapsrecht.
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Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Er moet worden gezorgd voor
tenuitvoerleggingsmaatregelen om een
gemeenschappelijke reeks eisen vast te
stellen met het oog op een hoog niveau van
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en beveiliging van
persoonsgegevens die worden verstuurd
via of verwerkt in elektronischecommunicatienetwerken binnen de interne
markt.

(31) Er moet worden gezorgd voor
tenuitvoerleggingsmaatregelen om een
gemeenschappelijke reeks eisen vast te
stellen met het oog op een hoog niveau van
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en beveiliging van
persoonsgegevens die worden verstuurd
via of verwerkt in wettelijke elektronischecommunicatienetwerken binnen de interne
markt.

Motivering
Het toepassingsgebied van deze bepaling dient beperkt te blijven tot wettelijke vormen van
gebruik.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Dit artikel geldt onverminderd de
communautaire voorschriften inzake
consumentenbescherming, met name de
Richtlijnen 93/13/EG en 97/7/EG, en de
nationale voorschriften die met het
Gemeenschapsrecht in overeenstemming
zijn.

1. Dit artikel geldt onverminderd de
communautaire voorschriften inzake
consumentenbescherming en andere
voorschriften inzake transparantie bij de
verstrekking van mediadiensten, met name
de Richtlijnen 89/552/EEG, 93/13/EG en
97/7/EG, en de nationale voorschriften die
met het Gemeenschapsrecht in
overeenstemming zijn.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 2 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h) de actie die door de onderneming welke
de aansluiting en/of de diensten aanbiedt
kan worden ondernomen in reactie op
beveiligings- en integriteitsincidenten of
bedreigingen en kwetsbaarheden.

(h) de actie die door de onderneming welke
de aansluiting en/of de diensten aanbiedt
kan worden ondernomen in reactie op
beveiligings- en integriteitsincidenten of
bedreigingen en kwetsbaarheden, of met
betrekking tot het gebruik van de diensten
om onwettige handelingen te verrichten.

Motivering
Artikel 20, lid 2, heeft tot doel te zorgen voor een hoog niveau van informatie van de abonnee.
Wanneer in de toekomst sprake is van een betere samenwerking van ondernemingen die de
aansluiting en/of de diensten aanbieden ter vermindering of voorkoming van onwettige
activiteiten, is het van het grootste belang dat abonnees duidelijk worden geïnformeerd over
de maatregelen die eerstgenoemden kunnen nemen wanneer zij zich bezighouden met
dergelijke activiteiten. Wanneer de abonnee weet welke maatregelen de onderneming kan
nemen zal hij zich wel twee maal bedenken alvorens onwettige activiteiten te ondernemen.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer
contracten worden gesloten tussen
abonnees en aanbieders van elektronischecommunicatiediensten en/of -netwerken,
bedoelde abonnees alvorens een contract
wordt gesloten en op gezette tijden daarna
duidelijk worden geïnformeerd over
eventuele door de aanbieder opgelegde
beperkingen van hun toegang tot wettelijke
inhoud of van hun vermogen om dergelijke
inhoud te verspreiden of wettelijke
toepassingen en diensten van keuze te
gebruiken.

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer
contracten worden gesloten tussen
abonnees en aanbieders van elektronischecommunicatiediensten en/of -netwerken,
bedoelde abonnees alvorens een contract
wordt gesloten en op gezette tijden daarna
duidelijk worden geïnformeerd over
eventuele door de aanbieder opgelegde
beperkingen van hun toegang tot inhoud of
van hun vermogen om inhoud te
verspreiden of toepassingen of diensten
van keuze te gebruiken.

Motivering
Consumenten dienen te worden geïnformeerd over eventuele beperkingen die van toepassing
PE404.747v02-00
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zijn op de toegang tot of de verspreiding van alle toepassingen en diensten, al dan niet
wettelijk.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat
abonnees duidelijk worden gewaarschuwd
in geval van herhaalde inbreuken op de
voorschriften inzake auteursrechten en
aanverwante rechten, zodat zij hun
onwettige activiteiten kunnen stopzetten.

Motivering
Onwettige activiteiten moeten van het internet worden geweerd. Abonnees en providers
moeten derhalve samenwerken in de strijd tegen piraterij en onwettige online-activiteiten.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 28 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) toegang hebben tot en gebruik kunnen
maken van de binnen de Gemeenschap
aangeboden diensten, met inbegrip van de
diensten van de informatiemaatschappij; en
tevens

(a) toegang hebben tot en gebruik kunnen
maken van de binnen de Gemeenschap
aangeboden wettelijke diensten, met
inbegrip van de diensten van de
informatiemaatschappij; en tevens

Motivering
Het toepassingsgebied van deze bepaling dient beperkt te blijven tot wettelijke diensten.
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Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale regelgevende instanties
kunnen gevalsgewijs de toegang tot
nummers en diensten blokkeren wanneer
dit gerechtvaardigd is om redenen van
fraude of misbruik.

De nationale regelgevende instanties
kunnen gevalsgewijs de toegang tot
nummers en diensten blokkeren wanneer
dit gerechtvaardigd is om redenen van
onwettelijke en schadelijke activiteit of
misbruik.
Motivering

Hoewel eindgebruikers onbeperkt toegang moeten hebben tot en gebruik moeten kunnen
maken van in de Gemeenschap aangeboden wettelijke diensten, is er geen reden te bedenken
waarom dit recht zou moeten worden uitgebreid tot de toegang tot en het gebruik van
onwettelijke diensten. Ook moeten de nationale regelgevende instanties diensten niet alleen
kunnen blokkeren wanneer dat gerechtvaardigd is om redenen van misbruik, maar in geval
van elke onwettige activiteit, inclusief fraude. Dan hebben de regelgevende instanties meer
mogelijkheden om op te treden tegen alle soorten onwettige activiteiten waarvan momenteel
of mogelijk in de toekomst sprake is.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van
nader bepaalde radio- en
televisieomroepnetten en
toegankelijkheidsdiensten aan de onder
hun bevoegdheid ressorterende
ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken aanbieden welke
voor de distributie van radio- of televisieuitzendingen naar het publiek worden
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen
opleggen indien deze netwerken voor een
significant aantal eindgebruikers het

1. De lidstaten kunnen ten aanzien van
nader bepaalde radio- en audiovisuele
mediadiensten en aanvullende diensten
aan de onder hun bevoegdheid
ressorterende ondernemingen die
elektronische-communicatienetwerken
aanbieden welke voor de distributie van
radio- of audiovisuele mediadiensten naar
het publiek worden gebruikt, redelijke
doorgifteverplichtingen opleggen indien
deze netwerken voor een significant aantal
eindgebruikers het belangrijkste middel
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belangrijkste middel zijn om radio- en
televisie-uitzendingen te ontvangen.
Dergelijke verplichtingen worden alleen
opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om
doelstellingen van algemeen belang, als
duidelijk en specifiek omschreven door
elke lidstaat in zijn nationale wetgeving, te
verwezenlijken en moeten evenredig en
transparant zijn.

zijn om radio- en audiovisuele
mediadiensten te ontvangen. Dergelijke
verplichtingen worden alleen opgelegd
indien zij noodzakelijk zijn om
doelstellingen van algemeen belang, als
duidelijk en specifiek omschreven door
elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten
evenredig en transparant zijn.

Motivering
Opdat artikel 31 zijn geldigheid in de toekomst zou kunnen behouden voor nieuwe
programma's en diensten, en teneinde lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en
luisteraars in voorkomend geval toegang te geven tot zowel lineaire als niet-lineaire diensten,
dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele
mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele mediadiensten.
Dit moet ook worden verduidelijkt in overweging 24.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
De lidstaten herbezien hun
doorgifteverplichtingen regelmatig.

Ten minste om de drie jaar bekijken de
lidstaten hun doorgifteverplichtingen
opnieuw.

Motivering
Gezien de uiteenlopende rechtsinstrumenten in de lidstaten zou een strikt systeem waarbij de
doorgifteverplichtingen ten minste om de drie jaar opnieuw moeten worden bekeken niet
geschikt zijn.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 5 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) Artikel 5, lid 1 wordt vervangen
door:
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"1.De lidstaten garanderen via nationale
wetgeving het vertrouwelijke karakter
van de communicatie en de daarmee
verband houdende verkeersgegevens via
openbare communicatienetwerken en
via openbare elektronischecommunicatiediensten. Zij verbieden
met name het afluisteren, aftappen,
opslaan of anderszins onderscheppen of
controleren van de communicatie en de
daarmee verband houdende
verkeersgegevens door anderen dan de
gebruikers, indien de betrokken
gebruikers daarin niet hebben
toegestemd, tenzij dat bij wet is
toegestaan overeenkomstig artikel 15,
lid 1 en het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie. Dit
lid laat de technische opslag die nodig is
voor het overbrengen van informatie
onverlet, onverminderd het
vertrouwelijkheidsbeginsel.
Motivering
De richtlijn moet ook worden gezien in het licht van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie. Het Handvest is voor rechterlijke instanties en autoriteiten een referentiepunt.
In het Verdrag van Lissabon wordt naar het Handvest verwezen als zijnde een echte
catalogus van rechten waaraan de EU en de lidstaten zich moeten houden.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis) Artikel 15, lid 1 wordt vervangen
door:
1. De lidstaten kunnen wettelijke
maatregelen treffen ter beperking van
de reikwijdte van de in de artikelen 5 en
6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en artikel 9
van deze richtlijn bedoelde rechten en
plichten, indien dat in een democratische
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samenleving noodzakelijk, redelijk en
proportioneel is ter waarborging van de
nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de
landsverdediging, de openbare
veiligheid, of het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van
strafbare feiten of van onbevoegd
gebruik van het elektronischecommunicatiesysteem dan wel
bescherming van de rechten en vrijheden
van anderen als bedoeld in artikel 13,
lid 1, van Richtlijn 95/46/EG. Daartoe
kunnen de lidstaten o.a.
wetgevingsmaatregelen treffen om
gegevens gedurende een beperkte
periode te bewaren om de redenen die in
dit lid worden genoemd. Alle in dit lid
bedoelde maatregelen dienen in
overeenstemming te zijn met de
algemene beginselen van het
Gemeenschapsrecht, met inbegrip van
de beginselen als bedoeld in artikel 6,
leden 1 en 2, van het Verdrag
betreffende de Europese Unie.
Motivering
De richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector
elektronische communicatie vervolledigt de kaderrichtlijn betreffende de bescherming van de
persoonlĳke levenssfeer van 1995 en artikel 15 dient ook te worden gelezen in het licht van
artikel 13 van die kaderrichtlijn. Dit amendement heeft tot doel de rechtszekerheid te
vergroten zoals bekrachtigd door recente jurisprudentie van het HvJ (C-275/06).
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