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Amendement 24
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In het geval van toekomstige IP-
netwerken waarbij de levering van diensten 
kan worden gescheiden van de levering 
van het netwerk, moeten de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen kunnen 
bepalen om de beschikbaarheid van 
openbare telefoondiensten te waarborgen 
met gebruikmaking van openbare 
communicatienetwerken en de garantie van 
ononderbroken toegang tot 
noodhulpdiensten in gevallen waarbij het 
elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van 
overmacht.

(17) In het geval van toekomstige IP-
netwerken waarbij de levering van diensten 
kan worden gescheiden van de levering 
van het netwerk, moeten de lidstaten de 
meest geschikte maatregelen kunnen 
bepalen om de beschikbaarheid van 
openbare telefoondiensten te waarborgen 
met gebruikmaking van openbare 
communicatienetwerken en de garantie van 
ononderbroken toegang tot 
noodhulpdiensten in gevallen waarbij het 
elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van 
overmacht. Daarbij moet rekening worden 
gehouden met de technische problemen 
die met de levering van zulke diensten 
gepaard gaan, en voorkomen worden dat 
er een buitensporige belasting of 
belemmering voor de ontwikkeling van 
innovatieve diensten en toepassingen 
ontstaat.

Or. en

Motivering

De regels voor openbare telefoondiensten moeten uitsluitend gelden voor openbare 
telefoondiensten en voor degenen die de traditionele telefoondiensten voor de eindgebruiker 
hebben vervangen door een daarop sterk gelijkend systeem, waarbij de kans bestaat dat de 
consument in verwarring raakt en een hoog beschermingsniveau gerechtvaardigd is, ook wat 
betreft de toegang tot noodhulpdiensten. 

Het blijkt dat gebruikers niet verwachten dat zij toegang tot noodhulpdiensten krijgen voor 
netwerkonafhankelijke diensten waarbij geen traditionele telefoondiensten of daarop sterk 
gelijkende diensten worden aangeboden. Met de voorgestelde optie wordt beoogd ervoor te 
zorgen dat deze specifieke diensten niet onder deze bepaling vallen.
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Amendement 25
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Eindgebruikers moeten toegang 
hebben tot de aangeboden 
noodhulpdiensten met gebruikmaking van 
ongeacht welke telefoondienst waarmee 
spraaktelefonie kan worden geïnitieerd via 
een nummer of via nummers in de 
nationale of internationale 
telefoonnummerplannen. De instantie die 
de noodsituatie behandelt moet "112"-
oproepen minimaal even snel en efficiënt 
kunnen beantwoorden en behandelen als 
oproepen naar andere nationale 
alarmnummers. Het is belangrijk het 
bewustzijn betreffende het bestaan van het 
"112"-nummer te vergroten teneinde het 
niveau van bescherming en veiligheid van 
burgers die reizen in de Europese Unie te 
versterken. Te dien einde moet aan de 
burger duidelijk worden gemaakt dat het 
"112"-nummer bij reizen in alle lidstaten 
als een uniform alarmnummer kan worden 
gebruikt; dit moet met name gebeuren via 
informatie die wordt verstrekt in 
internationale busterminals, treinstations, 
havens of luchthavens en in 
telefoongidsen, telefooncellen, 
abonnementsdocumenten en afrekeningen. 
Om de burger binnen de Europese Unie 
beter te beschermen, moet de verplichting 
worden versterkt om informatie over de 
locatie van de oproeper ter beschikking te 
stellen. Met name moeten de 
dienstenleveranciers informatie over de 
locatie van de oproeper op een "push"-
wijze ter beschikking stellen van 
noodhulpdiensten. Om te kunnen reageren 
op technologische ontwikkelingen die 
onder meer resulteren in steeds 
nauwkeuriger informatie over de locatie 
van de oproeper, moet de Commissie 
technische tenuitvoerleggingsmaatregelen 
kunnen vaststellen teneinde een 

(19) Eindgebruikers moeten toegang 
hebben tot de aangeboden 
noodhulpdiensten met gebruikmaking van 
ongeacht welke telefoondienst waarmee 
spraaktelefonie kan worden geïnitieerd en 
ontvangen via een nummer of via 
nummers in de nationale of internationale 
telefoonnummerplannen. De instantie die 
de noodsituatie behandelt moet "112"-
oproepen minimaal even snel en efficiënt 
kunnen beantwoorden en behandelen als 
oproepen naar andere nationale 
alarmnummers. Het is belangrijk het 
bewustzijn betreffende het bestaan van het 
"112"-nummer te vergroten teneinde het 
niveau van bescherming en veiligheid van 
burgers die reizen in de Europese Unie te 
versterken. Te dien einde moet aan de 
burger duidelijk worden gemaakt dat het 
"112"-nummer bij reizen in alle lidstaten 
als een uniform alarmnummer kan worden 
gebruikt; dit moet met name gebeuren via 
informatie die wordt verstrekt in 
internationale busterminals, treinstations, 
havens of luchthavens en in 
telefoongidsen, telefooncellen, 
abonnementsdocumenten en afrekeningen.
Om de burger binnen de Europese Unie 
beter te beschermen, moet de verplichting 
worden versterkt om informatie over de 
locatie van de oproeper ter beschikking te 
stellen. Met name moeten de 
dienstenleveranciers informatie over de 
locatie van de oproeper op een "push"-
wijze ter beschikking stellen van 
noodhulpdiensten. Zulke maatregelen 
moeten tot doel hebben de veiligheid van 
gebruikers te waarborgen, maar mogen 
geen oneerlijke belasting voor de 
aanbieders vormen of de ontwikkeling van 
diensten en toepassingen tegengaan.
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daadwerkelijke invoering van het "112"-
nummer in de Gemeenschap te 
waarborgen in het belang van de burgers 
van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Door opnieuw “en ontvangen” in te voegen, wordt duidelijk dat hier uitsluitend de toepasselijke 
diensten worden bedoeld, en niet de nieuwe en netwerkonafhankelijke diensten waarbij geen 
traditionele telefoondiensten of daarop sterk gelijkende diensten worden aangeboden en 
waarvan is gebleken dat de gebruikers niet verwachten dat zij langs die weg toegang tot 
noodhulpdiensten krijgen. 

Een betere bescherming van de gebruikers moet er niet toe leiden dat innovatie wordt 
tegengegaan of dat de aanbieders met een oneerlijke en onredelijke belasting te maken krijgen.

Amendement 26
Piia-Noora Kauppi

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 

(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 
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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 
met diensten voor betere toegankelijkheid 
voor gebruikers met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.

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 18 maanden plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden aangevuld 
met diensten voor betere toegankelijkheid 
voor gebruikers met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.

Or. en

Motivering

In veel landen hebben kabelexploitanten nog steeds te maken met talrijke 
doorgifteverplichtingen. Zij worden geconfronteerd met een inconsequente en nog altijd 
onvolledige uitvoering van artikel 31 krachtens het bestaande kader. Het voorstel van de 
Commissie om alle nationale doorgifteverplichtingen periodiek te herzien, kan worden 
ondersteund, maar een periodieke herziening om de drie jaar is te weinig; een dergelijke 
herziening moet vaker, en wel om de 18 maanden, plaatsvinden.

Amendement 27
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Bij de vaststelling van gedetailleerde 
regels betreffende het formaat en de 
procedures voor het melden van inbreuken 
op de beveiliging moet de nodige aandacht 
worden besteed aan de omstandigheden 
van de inbreuk, onder meer aan de vraag of 
de persoonsgegevens al dan niet met 
behulp van encryptie of andere middelen 
waren beschermd zodat de 
waarschijnlijkheid van identiteitsfraude of 
andere vormen van misbreuk in de praktijk 
kon worden beperkt. Bovendien moet bij

(32) Bij de vaststelling van gedetailleerde 
regels betreffende het formaat en de 
procedures voor het melden van inbreuken 
op de beveiliging moet de nodige aandacht 
worden besteed aan de omstandigheden 
van de inbreuk, onder meer aan de vraag of 
de persoonsgegevens al dan niet met 
behulp van encryptie of andere middelen 
waren beschermd zodat de 
waarschijnlijkheid van identiteitsfraude of 
andere vormen van misbruik in de praktijk 
kon worden beperkt. De regels en 
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dergelijke regels en procedures rekening 
worden gehouden met de rechtmatige 
belangen van de 
wetshandhavingsautoriteiten in gevallen 
waarin vroegtijdige melding van 
incidenten nodeloos het onderzoek naar de 
omstandigheden van inbreuken zou 
hinderen.

procedures moeten het onderzoek van de 
wetshandhavingsautoriteiten naar de 
omstandigheden van inbreuken niet
hinderen.

Or. en

Motivering

De eindapparatuur vormt de zwakste schakel in een netwerk en moet daarom goed worden 
beveiligd. Eindgebruikers moeten begrijpen welke risico’s zij lopen bij het surfen op het internet, 
wanneer zij software of media voor gegevensopslag downloaden of gebruiken. Eindgebruikers 
moeten zich bewust zijn van de aanwezige risico’s en dienovereenkomstig te handelen om hun 
eindapparatuur te beveiligen. De lidstaten dienen de bewustwording op dit gebied te bevorderen.

Amendement 28
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Software om stiekem de handelingen 
van de gebruiker te monitoren en/of de 
werking van de eindapparatuur ten bate 
van derden te beïnvloeden (zogenaamde 
"spyware") vormt een ernstige bedreiging 
voor de privacy van de gebruiker. Een 
hoog en gelijk niveau van bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer moet worden 
gewaarborgd, ongeacht of ongewenste 
spionageprogramma's onbedoeld worden 
gedownload via elektronische-
communicatienetwerken, dan wel worden 
afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in 
programmatuur die wordt verspreid via 
andere externe media voor gegevensopslag, 
zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks.

(34) Software om stiekem de handelingen 
van de gebruiker te monitoren en/of de 
werking van de eindapparatuur ten bate 
van derden te beïnvloeden (zogenaamde 
"spyware") vormt een ernstige bedreiging 
voor de privacy van de gebruiker. Een 
hoog en gelijk niveau van bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer moet worden 
gewaarborgd, ongeacht of ongewenste 
spionageprogramma's onbedoeld worden 
gedownload via elektronische-
communicatienetwerken, dan wel worden 
afgeleverd en geïnstalleerd verborgen in 
programmatuur die wordt verspreid via 
andere externe media voor gegevensopslag, 
zoals cd's, cd-ROM's of USB-sticks. De 
lidstaten moeten de eindgebruikers 
aanmoedigen de nodige maatregelen te 
treffen om hun eindapparatuur tegen 
virussen en spyware te beschermen.

Or. en
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Motivering

Zie amendement 4.

Amendement 29
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 1
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze richtlijn worden de rechten van 
de eindgebruikers vastgesteld, alsmede de 
daarmee verband houdende verplichtingen 
voor ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten aanbieden. Om de levering van 
een universele dienst te waarborgen in een 
context van open en concurrerende 
markten, wordt bij deze richtlijn een 
minimumpakket van diensten van nader 
gespecificeerde kwaliteit omschreven, 
waartoe alle eindgebruikers toegang 
hebben tegen een in het licht van de 
specifieke nationale omstandigheden 
betaalbare prijs en zonder dat de 
mededinging wordt verstoord. Bij deze 
richtlijn worden ook verplichtingen 
vastgesteld met betrekking tot de levering 
van bepaalde verplichte diensten.

2. Bij deze richtlijn worden de rechten van 
de eindgebruikers vastgesteld, alsmede de 
daarmee verband houdende verplichtingen 
voor ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten aanbieden. Om de levering van 
een universele dienst te waarborgen in een 
context van open en concurrerende 
markten, wordt bij deze richtlijn een 
minimumpakket van diensten van nader 
gespecificeerde kwaliteit omschreven, 
waartoe alle eindgebruikers toegang 
hebben tegen een in het licht van de stand 
van de technologie en de specifieke 
nationale omstandigheden betaalbare prijs 
en zonder dat de mededinging wordt 
verstoord. Bij deze richtlijn worden ook 
verplichtingen vastgesteld met betrekking 
tot de levering van bepaalde verplichte 
diensten.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet ervoor zorgen dat de levering van een universele dienst gewaarborgd is en dat 
aanbieders hun verplichtingen op dit punt nakomen.

Amendement 30
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle 
redelijke aanvragen om aansluiting op een 
vaste locatie op een openbaar 
communicatienetwerk door ten minste één 
onderneming wordt voldaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle 
redelijke aanvragen om aansluiting op een 
vaste locatie op een openbaar 
communicatienetwerk of aansluiting op 
een cellulair netwerk door ten minste één 
onderneming wordt voldaan.

Or. en

Amendement 31
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geleverde aansluiting ondersteunt
spraak-, fax- en datacommunicatie, met 
datasnelheden die toereikend zijn voor 
functionele toegang tot het internet, 
rekening houdend met de voor de 
meerderheid van de abonnees gangbare 
technologieën en met de technologische 
haalbaarheid.

2. De geleverde aansluiting moet spraak-, 
fax- en datacommunicatie ondersteunen, 
met datasnelheden die toereikend zijn voor 
functionele toegang tot het internet, 
rekening houdend met de voor de 
meerderheid van de abonnees gangbare 
technologieën en met de technologische 
haalbaarheid.

Or. en

Motivering

Zie amendement 6.

Amendement 32
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat aan alle 
redelijke aanvragen voor de levering van 

3. De lidstaten waken erover dat aan alle 
redelijke aanvragen voor de levering van 
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een telefoondienst over de in lid 1 bedoelde 
netwerkaansluiting, die uitgaande en 
binnenkomende nationale en 
internationale gesprekken alsook 
oproepen naar noodhulpdiensten via het 
"112"-nummer mogelijk maken, door ten 
minste één onderneming wordt voldaan.

een telefoondienst over de in lid 1 bedoelde 
netwerkaansluiting, die spraak-, fax- en 
datacommunicatie mogelijk maken, met 
datasnelheden die toereikend zijn voor 
functionele toegang tot het internet, 
rekening houdend met de voor de 
meerderheid van de abonnees gangbare 
technologieën en met de technologische 
haalbaarheid, door ten minste één 
onderneming wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Zie amendement 6.

Amendement 33
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten waken erover dat aan alle 
redelijke aanvragen voor de levering van 
een telefoondienst over de in lid 1 
bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande 
en binnenkomende nationale en 
internationale gesprekken alsook oproepen 
naar noodhulpdiensten via het "112"-
nummer mogelijk maken, door ten minste 
één onderneming wordt voldaan.

3. De lidstaten waken erover dat aan alle 
redelijke aanvragen voor de levering van 
een telefoon- en datacommunicatiedienst
over de in lid 1 bedoelde 
netwerkaansluiting, die uitgaande en 
binnenkomende nationale en internationale 
gesprekken alsook data en oproepen naar 
noodhulpdiensten via het "112"-nummer 
mogelijk maken, door ten minste één 
onderneming wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Niet alleen telefoondiensten, maar ook datacommunicatiediensten moeten worden gewaarborgd.



AM\723093NL.doc PE406.058v01-0011/18AM\723093NL.doc

NL

Amendement 34
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 11 
Richtlijn 2002/22/EG
Artikelen 18 en 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 18 en 19 worden geschrapt. Artikel 18 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

Carriervoorkeuze en carrierkeuze hebben een belangrijke rol gespeeld bij het handen en voeten 
geven aan de mededinging en bij het waarborgen van de toegang tot communicatiediensten voor 
alle consumenten.

Amendement 35
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
contracten worden gesloten tussen 
abonnees en aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten en/of 
-netwerken, bedoelde abonnees alvorens 
een contract wordt gesloten en op gezette 
tijden daarna duidelijk worden 
geïnformeerd over hun verplichting 
auteursrechten en verwante rechten in 
acht te nemen. Onverlet het bepaalde in 
Richtlijn 2000/31/EG betreffende 
elektronische handel, omvat dit de 
verplichting om de abonnees te 
informeren over de meest gebruikelijke 
inbreuken en de juridische gevolgen 
daarvan.

Schrappen

Or. en
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Motivering

The review of the Universal Service Directive is not the most opportune legislative act to review 
the rules on liability of undertakings providing electronic communications services and 
networks. The proposed wording would be contrary to the rules as foreseen in Directive 
2000/31/EC on e-commerce and in Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in the Information Society. The “most common acts of 
infringements” would create legal uncertainty for the undertakings as the interpretation of this 
concept differs among the Member States. It would be more efficient and welcomed if the 
discussion on the protection of copyright and related issues on electronic communications 
networks would be dealt with within the Content Online proposal of the EC.

Amendement 36
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
transparante, vergelijkbare, toereikende en 
bijgewerkte informatie over de geldende 
prijzen en tarieven alsmede over de 
algemene voorwaarden met betrekking tot 
de toegang tot en het gebruik van de in de 
artikelen 4, 5, 6 en 7 genoemde diensten
voor eindgebruikers en consumenten 
beschikbaar is overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage II.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
transparante, vergelijkbare, toereikende en 
bijgewerkte informatie over de geldende 
prijzen en tarieven alsmede over de 
algemene voorwaarden voor 
eindgebruikers en consumenten 
beschikbaar is overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage II. Dergelijke 
informatie wordt in een eenvoudig 
toegankelijke vorm gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Transparantie is essentieel voor alle telecommunicatiediensten en de informatie daarover moet 
in een toegankelijke vorm worden gepubliceerd.

Amendement 37
Pervenche Berès

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om de beschikbaarheid van de 
openbare telefoondiensten geleverd over de 
openbare communicatienetwerken te 
waarborgen in gevallen waarbij het 
elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van 
overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
telefoondiensten aanbieden alle 
maatregelen nemen die redelijkerwijs van 
hen mogen worden verwacht om een 
ononderbroken toegang tot de 
noodhulpdiensten te waarborgen.

De lidstaten nemen alle noodzakelijke 
maatregelen om te waarborgen dat 
aanbieders hun universele
dienstverplichting nakomen, 
hoofdzakelijk via de beschikbaarheid van 
de openbare telefoondiensten geleverd over 
de openbare communicatienetwerken, met 
name in gevallen waarbij het 
elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van 
overmacht. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die openbare 
telefoondiensten aanbieden alle 
maatregelen nemen die redelijkerwijs van 
hen mogen worden verwacht om een 
ononderbroken toegang tot de 
noodhulpdiensten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Zie amendement 6.

Amendement 38
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waken erover dat de 
ondernemingen die een dienst voor 
uitgaande nationale en/of internationale 
gesprekken via een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal of internationaal 
nummerplan aanbieden, toegang leveren 
tot noodhulpdiensten.

2. De lidstaten waken erover dat de 
ondernemingen die een dienst voor 
uitgaande en binnenkomende nationale 
en/of internationale gesprekken via een 
nummer of een aantal nummers in een 
nationaal of internationaal nummerplan 
aanbieden, toegang leveren tot 
noodhulpdiensten, voorzover dat technisch 
haalbaar is.

Or. en
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Motivering

Zie amendement 1.

Amendement 39
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverlet de mogelijkheid van een 
minimumcontractduur zien de nationale 
regelgevende instanties erop toe dat de 
voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging het overstappen naar 
een andere aanbieder niet ontmoedigen.

6. De nationale regelgevende instanties 
zien erop toe dat de minimumcontractduur
en de voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging het overstappen naar 
een andere aanbieder niet ontmoedigen.

Or. en

Amendement 40
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
minimumduur van de contracten tussen 
abonnees en aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten ten 
hoogste 12 maanden bedraagt.

Or. en

Amendement 41
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1
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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 elektronische-
communicatienetwerken aanbieden welke 
voor de distributie van radio- of televisie-
uitzendingen naar het publiek worden 
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen 
opleggen indien deze netwerken voor een 
significant aantal eindgebruikers het 
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.

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

De in de eerste alinea bedoelde 
verplichtingen worden uiterlijk één jaar na 
<uiterste termijn voor tenuitvoerlegging 
van de wijzigingsrichtlijn> door de 
lidstaten geëvalueerd en/of herzien,
uitgezonderd wanneer zij een dergelijke 
evaluatie reeds hebben gemaakt binnen de 
voorafgaande 2 jaar.

De in de eerste alinea bedoelde 
verplichtingen worden uiterlijk één jaar na 
<uiterste termijn voor tenuitvoerlegging 
van de wijzigingsrichtlijn> door de 
lidstaten geëvalueerd en/of herzien.

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

Ten minste om de 18 maanden bekijken de 
lidstaten hun doorgifteverplichtingen 
opnieuw.

Or. en

Motivering

Zie amendement 3.

Amendement 42
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 20 – letter b
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 33 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dienen jaarlijks bij de 
Commissie en de Autoriteit een verslag in 
over de maatregelen die zij hebben 
genomen en de vooruitgang die is geboekt 
op het gebied van de verbetering van de 
interoperabiliteit en het gebruik van en de 
toegang tot elektronische-
communicatiediensten en eindapparatuur 
voor eindgebruikers met een handicap.

3. De lidstaten dienen jaarlijks bij de 
Commissie een verslag in over de 
maatregelen die zij hebben genomen en de
vooruitgang die is geboekt op het gebied 
van de verbetering van de interoperabiliteit 
en het gebruik van en de toegang tot 
elektronische-communicatiediensten en 
eindapparatuur voor gebruikers in het 
algemeen en voor eindgebruikers met een 
handicap in het bijzonder. Daarbij worden 
de beleidsdoelstellingen en 
regelgevingsbeginselen als bedoeld in 
artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG naar 
behoren in acht genomen.

Or. en

Motivering

Gebruikers, inclusief gebruikers met een handicap, oudere gebruikers en gebruikers met 
bijzondere sociale behoeften, moeten maximaal van de maatregelen profiteren als het gaat om 
keuze, prijs en kwaliteit.

Amendement 43
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het geval van een inbreuk op de 
beveiliging die resulteert in een accidentele 
of onwettige vernietiging, wijziging, niet-
geautoriseerde vrijgave van of toegang tot 
persoonsgegevens, verstuurd, opgeslagen 
of anderszins verwerkt in verband met de 
levering van openbare 
communicatiediensten in de Gemeenschap, 
stelt de aanbieder van de openbare 
elektronische-communicatiediensten de 
betrokken abonnee en de nationale 
regelgevende instantie daarvan onverwijld 
in kennis. In de kennisgeving aan de 
abonnee wordt minimaal de aard van de 

3. In het geval van een ernstige inbreuk op 
de beveiliging die resulteert in een 
accidentele, niet-geautoriseerde vrijgave 
van of toegang tot persoonsgegevens die 
niet met technologische middelen 
onbegrijpelijk zijn gemaakt en die zijn
verstuurd, opgeslagen of anderszins 
verwerkt tijdens de levering van openbare 
communicatiediensten in de Gemeenschap, 
hetgeen abonnees aanzienlijke schade 
kan berokkenen, stelt de aanbieder van de 
openbare elektronische-
communicatiediensten die abonnees heeft 
waarvan de persoonsgegevens openbaar 



AM\723093NL.doc PE406.058v01-0017/18AM\723093NL.doc

NL

inbreuk omschreven en worden 
maatregelen voorgesteld om de eventuele 
negatieve effecten daarvan te verlichten. 
De kennisgeving aan de nationale 
regelgevende instantie bevat bovendien een 
omschrijving van de gevolgen van de 
inbreuk en van de door de aanbieder 
getroffen maatregelen om de inbreuk aan te 
pakken.

zijn gemaakt, de betrokken abonnee en de 
nationale regelgevende instantie van het 
land waar de aanbieder is gevestigd,
daarvan onverwijld in kennis. In de 
kennisgeving aan de abonnee wordt 
minimaal de aard van de inbreuk 
omschreven en worden maatregelen 
voorgesteld om de eventuele negatieve 
effecten daarvan te verlichten. De 
kennisgeving aan de nationale 
regelgevende instantie bevat bovendien een 
omschrijving van de gevolgen van de 
inbreuk en van de door de aanbieder 
getroffen maatregelen om de inbreuk aan te 
pakken.

Or. en

Motivering

Network security is an issue of critical concern for telecom operators and society at large.
Network operators consider that security and privacy matters are of the highest importance if we 
are to ensure robust levels of digital confidence. However, the notifications for security breaches 
resulting in users’ personal data being lost or compromised should be limited to instances of 
serious breaches of security. Too broad an approach could over-amplify the issues network 
operators are constantly striving to resolve and serve to reinforce the risk of additional breaches 
since the widespread provision of information about security and integrity weaknesses would 
facilitate further fraudulent activity.

Amendement 44
Piia-Noora Kauppi

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een samenhangende 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt (hierna "de 
Autoriteit") en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen
in verband met, onder meer, de 

4. Teneinde een samenhangende 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, 
stelt de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt (hierna "de 
Autoriteit"), de relevante 
belanghebbenden, de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming 
en het publiek, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast in 
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omstandigheden, het formaat en de 
procedures die gelden voor de in dit artikel 
bedoelde informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen.

verband met, onder meer, de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures die gelden voor de in dit artikel 
bedoelde informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen.

Or. en

Motivering

Zie amendement 20.

Amendement 45
Bernhard Rapkay

Voorstel voor een richtlijn– wijzigingsbesluit
Bijlage II - punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2 Standaardtarieven, met een aanwijzing 
van wat in elk tariefelement begrepen is 
(bv. toegangstarieven, alle soorten 
gebruikstarieven, onderhoudskosten), 
inclusief bijzonderheden over toegepaste
standaardkortingen en bijzondere en 
gerichte tariefregelingen.

2.2 Standaardtarieven, met een aanwijzing 
van de volledige prijs van de 
gecontracteerde dienst en wat in elk 
tariefelement begrepen is (bv. 
toegangstarieven, alle soorten 
gebruikstarieven, onderhoudskosten), 
inclusief bijzonderheden over toegepaste 
standaardkortingen en bijzondere en 
gerichte tariefregelingen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consumenten hun uitgaven kunnen controleren en bij aankoop niet 
worden misleid, moet de volledige prijs van de gecontracteerde dienst duidelijk worden 
aangegeven.
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