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Amendement 29
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn voorziet in de 
harmonisering van de regelgeving van de 
lidstaten die nodig is om een gelijk niveau 
van bescherming van de fundamentele 
rechten en vrijheden, met name het recht 
op een persoonlijke levenssfeer en het 
recht op vertrouwelijkheid en veiligheid 
met betrekking tot systemen op het gebied 
van informatietechnologie, bij de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
sector elektronische communicatie te 
waarborgen en om te zorgen voor vrij
verkeer van dergelijke gegevens en van 
elektronische-communicatieapparatuur 
en -diensten in de Gemeenschap.

Or. en

Amendement 30
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vastleggen van de 
uitvoeringsmaatregelen inzake de 
veiligheid bij verwerking volgens de in 
artikel 14 bis, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
raadpleegt de Commissie alle betrokken 
Europese overheden en organisaties (het 
ENISA, de Europese controleambtenaar 
voor gegevensbescherming en de 
werkgroep overeenkomstig artikel 29) 
alsook alle belanghebbenden, met name 
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om informatie in te winnen over de best 
mogelijke oplossingen, zowel technisch 
als economisch, die passend zijn om 
implementatie van de richtlijn te 
verbeteren. 

Or. en

Amendement 31
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Voor de toepassing van deze 
richtlijn worden onder 
"verkeersgegevens" niet alleen gegevens 
begrepen die worden verwerkt voor het 
overbrengen van communicatie over een 
elektronische-communicatienetwerk of 
voor de facturering hiervan, maar ook 
persoonsgegevens, in de zin van artikel 2 
van richtlijn 95/46/EG als de gegevens in 
kwestie op zich of in combinatie met 
andere wettelijk beschikbare gegevens 
betrekking hebben op een individu dat 
rechtstreeks identificeerbaar is door de 
instantie die de gegevens verwerkt.

Or. en

Amendement 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Voor de toepassing van deze 
richtlijn worden onder 
"verkeersgegevens" niet alleen gegevens 
begrepen die worden verwerkt voor het 



AM\728240NL.doc 5/54 PE405.782v01-00

NL

overbrengen van communicatie over een 
elektronische-communicatienetwerk of 
voor de facturering hiervan, maar ook 
persoonsgegevens, als de gegevens in 
kwestie op zich of in combinatie met 
andere gegevens betrekking hebben op 
een individu dat rechtstreeks of 
onrechtstreeks identificeerbaar is door de 
instantie die de gegevens verwerkt.

Or. en

Motivering

De definitie van "verkeersgegevens" moet overeenkomen met richtlijn 95/46/EG, waarin 
informatie die een individu zowel "rechtstreeks" als "onrechtstreeks" identificeert, wordt 
beschouwd als persoonsgegevens.

Amendement 33
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een inbreuk op de beveiliging die 
resulteert in het verlies of de 
compromittering van de persoonsgegevens 
van een individuele abonnee, kan, wanneer 
dit probleem niet tijdig en op toereikende 
wijze wordt aangepakt, aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Abonnees die door 
dergelijke beveiligingsincidenten 
getroffen worden, moeten daarvan dan ook 
onverwijld worden ingelicht en moeten 
informatie krijgen zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De 
desbetreffende kennisgeving moet 
informatie bevatten betreffende de door de 
aanbieder van de dienst genomen 
maatregelen en aanbevelingen voor de 
getroffen gebruikers.

(29) Een ernstige inbreuk op de 
beveiliging die resulteert in het verlies of 
de compromittering van de 
persoonsgegevens van een individuele 
abonnee, kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, aanzienlijk economisch verlies 
en maatschappelijke schade, inclusief 
identiteitsfraude, tot gevolg hebben. De 
nationale regelgevende instantie moet
daarvan dan ook onverwijld worden 
ingelicht. De desbetreffende kennisgeving 
moet informatie bevatten betreffende de 
door de aanbieder van de dienst genomen 
maatregelen en aanbevelingen voor de 
getroffen gebruikers. 

De bevoegde instantie onderzoekt de ernst 
van de inbreuk en stelt deze vast. Als de 
inbreuk ernstig wordt geacht, verplicht de 
bevoegde instantie de aanbieder van de 
openbare elektronische-
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communicatiediensten en de aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij om de 
rechtstreeks door de inbreuk getroffen 
personen zonder verwijl in te lichten.

Or. en

Amendement 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een inbreuk op de beveiliging die 
resulteert in het verlies of de 
compromittering van de persoonsgegevens 
van een individuele abonnee, kan, wanneer 
dit probleem niet tijdig en op toereikende 
wijze wordt aangepakt, aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Abonnees die door 
dergelijke beveiligingsincidenten 
getroffen worden, moeten daarvan dan ook 
onverwijld worden ingelicht en moeten 
informatie krijgen zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De 
desbetreffende kennisgeving moet 
informatie bevatten betreffende de door de 
aanbieder van de dienst genomen 
maatregelen en aanbevelingen voor de 
getroffen gebruikers.

(29) Een inbreuk op de beveiliging die 
resulteert in het verlies of de 
compromittering van de persoonsgegevens 
van een individuele abonnee, kan, wanneer 
dit probleem niet tijdig en op toereikende 
wijze wordt aangepakt, aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Abonnees die door 
dergelijke beveiligingsincidenten getroffen 
worden, en de nationale regelgevende 
instantie moeten daarvan dan ook 
onverwijld worden ingelicht De 
desbetreffende kennisgeving moet 
informatie bevatten betreffende de door de 
aanbieder van de dienst genomen 
maatregelen en aanbevelingen voor de 
getroffen gebruikers. De nationale 
regelgevende instantie moet de ernst van 
de inbreuk onderzoeken en vaststellen en 
de aanbieder indien nodig verplichten de 
rechtstreeks door de inbreuk getroffen 
abonnees onverwijld in te lichten.

Or. en
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Amendement 35
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Artikel 15, lid 1, moet worden 
geïnterpreteerd in de zin dat de 
verstrekking van persoonsgegevens  in het 
kader van artikel 8 van richtlijn 2004/48 
deze richtlijn of richtlijn 1995/46 onverlet 
laat wanneer dit gebeurt op een 
gerechtvaardigd, d.i. voldoende gegrond, 
en evenredig verzoek overeenkomstig de 
door de lidstaten vastgestelde procedures, 
die verzekeren dat deze garanties worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Artikel 8 van richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
heeft betrekking op het vrijgeven van informatie, die gegevens kan bevatten die beschermd 
zijn uit hoofde van deze richtlijn (2002/58) en/of richtlijn 1995/46. Uit artikel 15, lid 1, van 
deze richtlijn en artikel 13, lid 1, sub g) van richtlijn 1995/46 blijkt dat informatie kan worden 
vrijgegeven indien dit noodzakelijk is om de rechten en vrijheden van derden te beschermen. 
In het licht van de recente rechtspraak lijkt het opportuun om op EU-niveau duidelijkheid te 
scheppen omtrent de relatie tussen de specifieke bepaling inzake bekendmaking in artikel 8 
van richtlijn 2004/48 en de bepalingen van onderhavige richtlijn, om zodoende meer 
rechtszekerheid te creëren voor alle partijen.

Amendement 36
Patrick Gaubert

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen ter omzetting van richtlijn 
2002/58/EG, moeten de autoriteiten en de 
rechterlijke instanties van de lidstaten niet 
alleen hun nationaal recht conform deze 
richtlijn uitleggen, maar er ook acht op 
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slaan 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.

Or. fr

Motivering

Dit amendement houdt rekening met het arrest van het Hof van Justitie van 29 januari 2008 
in de zaak Promusicae v. Telefónica, waarin gesteld wordt dat de lidstaten de richtlijn moeten 
uitleggen op een manier die niet in conflict komt andere grondrechten of andere algemene 
beginselen van Gemeenschapsrecht. Dit vormt een garantie voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen.

Amendement 37
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen ter omzetting van deze 
richtlijn moeten de autoriteiten en de 
rechterlijke instanties van de lidstaten niet 
alleen hun nationaal recht conform deze 
richtlijn uitleggen, maar er ook acht op 
slaan 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.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is gebaseerd op de formulering van het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen van 29 januari 2008 in de zaak Promusicae v. Telefónica. In dit 
arrest bevestigt het Hof dat de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de richtlijn erop moeten 
toezien dat zij zich niet baseren op een uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou 
komen met deze grondrechten of de andere algemene beginselen van Gemeenschapsrecht 
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Amendement 38
Jean Lambert

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen ter omzetting van deze 
richtlijn moeten de autoriteiten en de 
rechterlijke instanties van de lidstaten niet 
alleen hun nationaal recht conform deze 
richtlijn uitleggen, maar er ook acht op 
slaan 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.

Or. en

Amendement 39
Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Bij de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen ter omzetting van deze 
richtlijn moeten de autoriteiten en de 
rechterlijke instanties van de lidstaten niet 
alleen hun nationaal recht conform deze 
richtlijn uitleggen, maar er ook acht op 
slaan 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.

Or. en
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Motivering

Dit amendement herneemt de formulering van het recente arrest van het HvJ in de zaak 
"Promusicae-Telefónica" (29 januari 2008). In dit arrest bevestigt het Hof dat de lidstaten bij 
de tenuitvoerlegging van deze richtlijn erop moeten toezien dat zij zich niet baseren op een 
uitlegging van deze richtlijnen die in conflict zou komen met grondrechten of andere 
algemene beginselen van Gemeenschapsrecht.

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Autoriteit kan bijdragen tot een 
verhoogd niveau van bescherming van 
persoonsgegevens en privacy in de 
Gemeenschap door, onder meer, deskundig 
advies te verlenen, de uitwisseling van 
beste praktijken in verband met 
risicobeheer te bevorderen en 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
risicobeheer uit te werken. De Autoriteit 
moet met name bijdragen tot de 
harmonisatie van geschikte technische en 
organisationele beveiligingsmaatregelen.

(33) Het Europees Agentschap voor 
netwerk- en informatiebeveiliging 
(ENISA) kan, samen met de nationale 
regelgevende instanties voor 
communicatie, bijdragen tot een verhoogd 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens en privacy in de 
Gemeenschap door, onder meer, deskundig 
advies te verlenen, normen voor 
netwerkbeveiliging op het gebied van 
elektronische communicatie en gegevens 
goed te keuren en de uitwisseling van 
beste praktijken in verband met 
risicobeheer te bevorderen en 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
risicobeheer uit te werken. De Autoriteit 
moet met name bijdragen tot de 
harmonisatie van geschikte technische en 
organisationele beveiligingsmaatregelen.

Or. ro

Motivering

De rol van ENISA en de nationale regelgevende instanties voor communicatie moet worden 
versterkt. 
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Amendement 41
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De Autoriteit kan bijdragen tot een 
verhoogd niveau van bescherming van 
persoonsgegevens en privacy in de 
Gemeenschap door, onder meer, deskundig 
advies te verlenen, de uitwisseling van 
beste praktijken in verband met 
risicobeheer te bevorderen en 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
risicobeheer uit te werken. De Autoriteit 
moet met name bijdragen tot de 
harmonisatie van geschikte technische en 
organisationele beveiligingsmaatregelen.

(33) De Autoriteit kan bijdragen tot een 
verhoogd niveau van bescherming van 
persoonsgegevens en privacy in de 
Gemeenschap door, onder meer, deskundig 
advies te verlenen, de uitwisseling van 
beste praktijken in verband met 
risicobeheer te bevorderen en 
gemeenschappelijke methodologieën voor 
risicobeheer uit te werken.

Or. en

Amendement 42
Bill Newton Dunn

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.
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De lidstaten moeten de eindgebruikers 
aanmoedigen de nodige maatregelen te 
treffen om hun eindapparatuur tegen 
virussen en spyware te beschermen.

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.

Amendement 43
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Om ongevraagde commerciële 
communicatie ("spam") te bestrijden, 
moeten aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aanzienlijke 
investeringen doen. Bedoelde aanbieders 
zijn ook beter geplaatst dan de 
eindgebruikers qua kennis en middelen om 
spammers te identificeren. De leveranciers 
van e-maildiensten en andere aanbieders 
van diensten moeten derhalve over de 
mogelijkheid beschikken om juridische 
actie in te leiden tegen spammers en zo de 
belangen van hun klanten, alsook hun 
eigen rechtmatige ondernemingsbelangen, 
te verdedigen.

(35) Om ongevraagde commerciële 
communicatie ("spam") te bestrijden, 
moeten aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aanzienlijke 
investeringen doen. Bedoelde aanbieders 
zijn ook beter geplaatst dan de 
eindgebruikers qua kennis en middelen om 
spammers te identificeren. De leveranciers 
van e-maildiensten en andere aanbieders 
van diensten moeten derhalve over de 
mogelijkheid beschikken om juridische 
actie in te leiden tegen spammers voor 
dergelijke inbreuken en zo de belangen 
van hun klanten, alsook hun eigen 
rechtmatige ondernemingsbelangen, te 
verdedigen.

Or. en
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Amendement 44
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Als andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens kunnen worden 
verwerkt, mogen deze gegevens alleen 
worden verwerkt, wanneer ze anoniem 
worden gemaakt of met de toestemming 
van de gebruikers of abonnees. Hun moet 
duidelijke en volledige informatie worden 
verstrekt over de mogelijkheid hun 
toestemming voor de verwerking van 
verkeersgegevens te allen tijde in te 
trekken. 

Or. en

Amendement 45
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Als andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens kunnen worden 
verwerkt, mogen deze gegevens alleen 
worden verwerkt, wanneer ze anoniem 
worden gemaakt of met de voorafgaande 
toestemming van de gebruikers of 
abonnees. Hun moet duidelijke en 
volledige informatie worden verstrekt over 
de mogelijkheid hun toestemming voor de 
verwerking van verkeersgegevens te allen 
tijde in te trekken.

Or. en



PE405.782v01-00 14/54 AM\728240NL.doc

NL

Amendement 46
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 1 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 1, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. Deze richtlijn voorziet in de 
harmonisering van de regelgeving van de 
lidstaten die nodig is om een gelijk 
niveau van bescherming van de 
fundamentele rechten en vrijheden, met 
name het recht op een persoonlijke 
levenssfeer en het recht op 
vertrouwelijkheid en veiligheid met 
betrekking tot systemen op het gebied van 
informatietechnologie, bij de verwerking 
van persoonsgegevens in de sector 
elektronische communicatie te 
waarborgen en om te zorgen voor vrij 
verkeer van dergelijke gegevens en van 
elektronische-communicatieapparatuur 
en -diensten in de Gemeenschap.

Or. en

Amendement 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 ter) Artikel 2, onder b), komt als volgt 
te luiden:
(b) "verkeersgegevens": gegevens die 
worden verwerkt voor het overbrengen 
van communicatie over een 
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elektronische-communicatienetwerk of 
voor de facturering ervan.
Verkeersgegevens in de zin van dit artikel 
zijn ook persoonsgegevens in de zin van 
Richtlijn 95/46/EG, als de gegevens in 
kwestie op zich of in combinatie met 
andere gegevens betrekking hebben op 
een individu dat rechtstreeks of 
onrechtstreeks identificeerbaar is door de 
instantie die voor de verwerking van de 
gegevens verantwoordelijk is.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig richtlijn 95/46 is een IP-adres een persoonsgegeven aangezien een individu 
onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd op basis van het IP-adres.

Amendement 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 ter) Artikel 2, onder b), komt als volgt 
te luiden:
(b) "verkeersgegevens": gegevens die 
worden verwerkt voor het overbrengen 
van communicatie over een 
elektronische-communicatienetwerk of 
voor de facturering ervan. 
Verkeersgegevens in de zin van dit artikel 
zijn ook persoonsgegevens in de zin van 
artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG, alleen 
als de gegevens in kwestie betrekking 
hebben op een individu dat met 
gebruikmaking van redelijke middelen 
rechtstreeks identificeerbaar is door de 
instantie die de gegevens verwerkt.

Or. en
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Motivering

Om te verduidelijken in welke gevallen verkeersgegevens als persoonsgegevens moeten 
worden beschouwd.

Amendement 49
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 ter) Artikel 2, onder b), komt als volgt 
te luiden:
(b) "verkeersgegevens": gegevens die 
worden verwerkt voor het overbrengen 
van communicatie over een 
elektronische-communicatienetwerk of 
voor de facturering ervan. 
Verkeersgegevens in de zin van dit artikel 
zijn ook persoonsgegevens in de zin van 
artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG, als de 
gegevens in kwestie op zich of in 
combinatie met andere wettelijk 
beschikbare gegevens betrekking hebben 
op een individu dat rechtstreeks 
identificeerbaar is door de instantie die de 
gegevens verwerkt.

Or. en

Amendement 50
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 quater) Artikel 2, onder d), komt als 
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volgt te luiden:
(d) "communicatie": informatie die 
wordt uitgewisseld of overgebracht 
tussen een eindig aantal partijen door 
middel van een openbare elektronische-
communicatiedienst. Dit omvat niet de 
informatie die via een omroepdienst over 
een elektronische-communicatienetwerk 
wordt overgebracht of andere 
mededelingen aan het publiek, behalve 
wanneer de informatie kan worden 
gerelateerd aan de identificeerbare 
abonnee of gebruiker die de informatie 
ontvangt;

Or. fr

Motivering

De informatie in de openbare communicatiediensten, zoals de nieuwe onlinediensten (met 
inbegrip van streaming, webcasting, simulcasting en interactieve diensten) mag niet als 
vertrouwelijk worden aangemerkt, aangezien deze aan het publiek wordt doorgegeven. Ze 
moet dan ook worden uitgesloten uit de definitie van "communicatie". 

Amendement 51
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 quater) Artikel 2, onder d), komt als 
volgt te luiden:
(d) "communicatie": informatie die 
wordt uitgewisseld of overgebracht 
tussen een eindig aantal partijen door 
middel van een openbare elektronische-
communicatiedienst. Dit omvat niet de 
informatie die in een mededeling aan het 
publiek wordt overgebracht over een 
elektronische-communicatienetwerk, 
ook via een omroepdienst, behalve 
wanneer de informatie kan worden 
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gerelateerd aan de identificeerbare 
abonnee of gebruiker die de gevraagde 
en op geoorloofde wijze meegedeelde 
informatie ontvangt; 

Or. en

Motivering

De richtlijn inzake e-privacy van 2002 sloot omroepdiensten uit uit het begrip "elektronische 
communicatie".  Het doel van dit amendement is het begrip "communicatie" in de context van 
deze richtlijn te actualiseren en af te bakenen zodat rekening wordt gehouden met de 
specifieke kenmerken van nieuwe onlinediensten (bijvoorbeeld webcasting en andere 
dergelijke diensten). Dit amendement is in overeenstemming met richtlijn 2007/65/EG.

Amendement 52
Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -1 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 2 - letter (d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(- 1 quater) Artikel 2, onder d), komt als 
volgt te luiden:
(d) "communicatie": informatie die 
wordt uitgewisseld of overgebracht 
tussen een eindig aantal partijen door 
middel van een openbare elektronische-
communicatiedienst. Dit omvat niet de 
informatie die in een mededeling aan het 
publiek wordt overgebracht over een 
elektronische-communicatienetwerk, 
ook via een omroepdienst, behalve 
wanneer de informatie kan worden 
gerelateerd aan de identificeerbare 
abonnee of gebruiker die de gevraagde 
en op geoorloofde wijze meegedeelde 
informatie ontvangt;

Or. en
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Amendement 53
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Onverminderd de bepalingen van 
de richtlijnen 95/46/EG en 2006/24/EG, 
omvatten deze maatregelen:

passende technische en organisatorische 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
alleen gemachtigd personeel toegang tot 
de persoonsgegevens heeft en om 
opgeslagen of verzonden 
persoonsgegevens te beschermen tegen 
accidentele of onwettige vernietiging, 
accidenteel verlies of wijziging, of niet-
geautoriseerde of onwettige opslag, 
verwerking, toegang of vrijgave;

passende technische en organisatorische 
maatregelen om het netwerk en de 
diensten te beschermen tegen toevallig, 
ongeoorloofd of niet toegestaan gebruik, 
storing of belemmering van de werking of 
de beschikbaarheid ervan.

een veiligheidsbeleid met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens;

een proces voor de identificatie en 
evaluatie van redelijk voorzienbare 
kwetsbaarheden in de systemen die door 
de aanbieder van de elektronische-
communicatiedienst worden 
geëxploiteerd, met onder andere geregelde 
monitoring van inbreuken op de 
beveiliging;

een proces voor het nemen van 
preventieve, corrigerende en temperende 
maatregelen tegen alle kwetsbaarheden 
die bij het in het derde streepje bedoelde 
proces worden vastgesteld en een proces 
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voor het nemen van preventieve, 
corrigerende en temperende maatregelen 
tegen beveiligingsincidenten die tot een 
inbreuk op de beveiliging kunnen leiden;”

Or. en

Amendement 54
Kathalijne Maria Buitenweg

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 
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.

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 en elk 
via internet diensten aan consumenten 
verlenend bedrijf dat de voor de 
verwerking van de gegevens 
verantwoordelijke instantie en de 
aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij is, de betrokken
gebruiker en de nationale regelgevende 
instantie daarvan onverwijld in kennis. In 
de kennisgeving aan de nationale 
regelgevende instantie 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.
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Or. en

Motivering

Een gebruiker van een elektronische-communicatiedienst is niet noodzakelijk een abonnee 
van deze specifieke dienst, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker in contact is met een abonnee. 
De bepalingen van dit artikel moeten ook betrekking hebben op voormalige abonnees. De 
term "gebruiker" is dan ook meer geschikt.

Amendement 55
Alexander Alvaro

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 
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.

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 
en die gebruikers waarschijnlijk schade 
zal berokkenen, stelt de aanbieder van de 
openbare elektronische-
communicatiediensten alsmede elk via 
internet diensten aan consumenten 
verlenend bedrijf dat de voor de 
verwerking van de gegevens 
verantwoordelijke instantie en aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij is, de nationale 
regelgevende instantie of de 
overeenkomstig het recht van de lidstaat 
bevoegde instantie daarvan onverwijld in 
kennis. In de kennisgeving aan de 
bevoegde instantie wordt minimaal de aard 
van de inbreuk omschreven en worden 
maatregelen voorgesteld om de eventuele 
negatieve effecten daarvan te verlichten. 
De kennisgeving aan de bevoegde instantie 
bevat bovendien een omschrijving van de 
gevolgen van de inbreuk en van de door de 
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aanbieder getroffen maatregelen om de 
inbreuk aan te pakken.

Or. en

Amendement 56
Stavros Lambrinidis

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 
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.

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 en aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
in de Gemeenschap, stelt de aanbieder alle
betrokken personen en de nationale 
regelgevende instantie 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. De NRI's voeren op gezette tijden 
statistische analyses uit per bedrijf en per 
bedrijfstak inzake de aard en de 
frequentie van beveiligingsinbreuken 
gedurende vastgestelde tijdvakken, alsook 
inzake de snelheid en de efficiëntie 
waarmee deze inbreuken worden beperkt. 
De NRI's moeten ook controlleren of 
bedrijven de in dit artikel genoemde 
kennisgevingverplichtingen nauwkeurig 



AM\728240NL.doc 23/54 PE405.782v01-00

NL

hebben nageleefd en in geval van een 
inbreuk passende sancties opleggen, met 
inbegrip van publicatie, naar gelang van 
het geval.

Or. en

Motivering

De kennisgevingsverplichtingen moeten gelden voor alle betrokken personen wier gegevens 
door de beveiligingsinbreuk zijn aangetast, niet alleen de "abonnees". Ook moet de rol van de 
NRI's verder worden verduidelijkt om te verzekeren dat de vastgestelde maatregelen effectief 
worden uitgevoerd.

Amendement 57
Syed Kamall 

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 
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.

3. In het geval van een ernstige 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 en die gebruikers 
waarschijnlijk schade zal berokkenen, 
stelt de aanbieder van de openbare 
elektronische-communicatiediensten de 
bevoegde instantie daarvan onverwijld in 
kennis. In de kennisgeving aan de 
nationale regelgevende instantie wordt 
minimaal de aard van de inbreuk 
omschreven en worden maatregelen 
voorgesteld om de eventuele negatieve 
effecten daarvan te verlichten. De 
kennisgeving aan de bevoegde instantie 
bevat bovendien een omschrijving van de 
gevolgen van de inbreuk en van de door de 
aanbieder getroffen maatregelen om de 
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inbreuk aan te pakken.

Or. en

Amendement 58
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis.  De bevoegde instantie onderzoekt 
de ernst van de inbreuk en stelt deze vast. 
Als de inbreuk ernstig wordt geacht, 
verplicht de bevoegde instantie de 
aanbieder van de openbare elektronische-
communicatiediensten en de aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij om de 
rechtstreeks door de inbreuk getroffen 
personen zonder verwijl  in te lichten. De 
kennisgeving omvat de in lid 3 genoemde 
elementen.

De kennisgeving van een ernstige inbreuk 
kan worden uitgesteld, als zij het verloop 
van een strafrechtelijk onderzoek in 
verband met de ernstige inbreuk kan 
belemmeren.

Or. en

Amendement 59
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - punt 3 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater.  De inbreuk wordt niet ernstig 
geacht en de aanbieder van de openbare 
elektronische-communicatiediensten en 
de aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij zijn vrijgesteld 
van de verplichting om de betrokken 
personen in te lichten of in kennis te 
stellen, als kan worden aangetoond dat 
geen redelijk risico bestaat voor de 
persoonsgegevens waarop de inbreuk 
betrekking heeft, als gevolg van passende 
maatregelen voor technologische 
bescherming, inclusief, maar niet 
uitsluitend, passende 
encryptietechnologie.

De maatregelen voor technologische 
bescherming zouden in geval van 
accidenteel of onwettig verlies, wijziging, 
niet-geautoriseerde vrijgave van of 
toegang tot persoonsgegevens, die zijn 
verstuurd of opgeslagen,de gegevens 
onbegrijpelijk maken voor derden of in 
geval van accidenteel of onwettig verlies 
van de maatregelen voor technologische 
bescherming, de persoonsgegevens 
beschikbaar maken voor de  aanbieder 
van de openbare elektronische-
communicatiediensten en de aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij.

Or. en

Amendement 60
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - punt 3 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater)  De aanbieders van de 
openbare elektronische-
communicatiediensten en de aanbieders 
van specifieke diensten van de 
informatiemaatschappij nemen 
technische maatregelen om de 
kwetsbaarheid van door hen opgeslagen 
of verwerkte persoonsgegevens alsook de 
risico's van accidentele of onwettige 
toegang tot, niet-geautoriseerde 
verspreiding, wijziging of verlies van deze 
gegevens, te verminderen In het geval van 
aanbieders van specifieke diensten van de 
informatiemaatschappij en met name e-
overheidsdiensten kunnen dergelijke 
technische maatregelen, niet--limitatief, 
passende dataencryptietechnologieën 
omvatten  

Or. ro

Motivering

De aanbieders van elektronische-communicatiediensten moeten passende maatregelen nemen 
om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren. 

Amendement 61
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quinquies)  De aanbieders van de 
openbare elektronische-
communicatiediensten en de aanbieders 
van specifieke diensten van de 
informatiemaatschappij zijn vrijgesteld 
van de verplichting tot kennisgeving aan 
de abonnees indien kan worden bewezen 
dat de doorgegeven, opgeslagen of 
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verwerkte persoonsgegevens waarop de 
beveiligingsinbreuken betrekking hebben, 
beveiligd zijn met gebruikmaking van 
passende technologische 
voorzorgsmaatregelen zodat zij onleesbaar 
worden in geval van toegang door 
onbevoegden of accidentele of onwettige 
wijziging of verliles, waarbij zij 
herstelbaar blijven indien zij opnieuw 
toegankelijk worden. Abonnees worden 
slechts in kennis gesteld indien het 
gebruik van hun verloren of frauduleus 
geraadpleegde gegevens kan leiden tot 
aanzienlijke financiële of 
maatschappelijke schade 

Or. ro

Motivering

Kennisgevingen van deze aard dienen slechts te worden verricht indien een 
beveiligingsinbreuk zou leiden tot aanzienlijk verlies, niet-geautoriseerde verspreiding of 
niet-geautoriseerde toegang tot deze data en indien het frauduleus gebruik van verloren 
persoonsgegeven enstige schade zou kunnen toebrengen aan de betrokken personen.

Amendement 62
Bill Newton Dunn

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

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
omstandigheden, het formaat en de 

4. Teneinde een samenhangende 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bis t.e.m. quater bedoelde 
maatregelen te waarborgen, moet de 
Commissie, na raadpleging van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, de 
belanghebbenden en ENISA, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen aanbevelen
in verband met, onder meer, de in lid 1 bis
genoemde maatregelen en de 
omstandigheden, het formaat en de 
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procedures die gelden voor de in dit artikel 
bedoelde informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen.

procedures die gelden voor de in de leden 
3 bis en 3 ter bedoelde 
informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen.

Or. en

Amendement 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

(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 
nationale regelgevende autoriteiten voor 
elektronische communicatie en de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, veiligheidsnormen 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens vaststellen samen met 
technische tenuitvoerleggingsmaatregelen
in verband met, onder meer, de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures die gelden voor de in dit artikel 
bedoelde informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen. 

Or. ro

Motivering

De rol van de nationale regelgevende autoriteiten voor elektronische communicatie moet 
versterkt worden, niet verzwakt.
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Amendement 64
Stavros Lambrinidis

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

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

4. Teneinde een samenhangende 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, 
stelt de Commissie, na raadpleging van 
ENISA, de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en de Werkgroep 
overeenkomstig artikel 29, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast in 
verband met, onder meer, de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures die gelden voor de in dit artikel 
bedoelde informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen. De Commissie 
raadpleegt alle belanghebbenden, met 
name om informatie in te winnen over de 
best mogelijke oplossingen, zowel 
technisch als economisch, die passend 
zijn om implementatie van de richtlijn te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

De Werkgroep van artikel 29 moet ook worden geraadpleegd aangezien alle getroffen 
maatregelen rechtstreeks van invloed zullen zijn op de informatie die aan de betrokken 
personen moet worden gegeven. Ook het bedrijfsleven moet worden geraadpleegd.

Amendement 65
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 3 - letter b
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 - lid 4 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis)  De nationale regelgevende 
autoriteiten voor elektronische 
communicatie leggen halfjaarlijks aan de 
Commissie een verslag voor met een 
samenvatting van de kennisgevingen die 
zijn ontvangen in verband met beveiliging 
inzake gegevensverwerking en 
elektronische-communicatienetwerken, 
samen met de maatregelen die worden 
voorgesteld met het oog op verbetering. 
Op basis van deze informatie legt de 
Commissie elk jaar aan het Parlement een 
verslag voor vergezeld van voorstellen 
voor maatregelen ter verbetering van de 
veiligheid van elektronische-
communicatienetwerken en specifieke 
diensten van de informatiemaatschappij.

Or. ro

Motivering

In het licht van de snelle veranderingen op het gebied van elektronische communicatie, 
moeten de maatregelen ter verbetering van de netwerkbeveiliging voor dergelijke 
communicatie en voor specifieke diensten van de informatiemaatschappij op regelmatige 
basis worden getroffen zodat de aanbieders zich proactief eerder dan reactief kunnen 
opstellen.

Amendement 66
Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4-3 (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-3) Artikel 5, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. De lidstaten garanderen via nationale 
wetgeving het vertrouwelijke karakter 
van de communicatie en de daarmee 
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verband houdende verkeersgegevens via 
openbare communicatienetwerken en 
via openbare elektronische-
communicatiediensten. 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 artikel 13, lid.1, van richtlijn 
95/46/EG. Dit lid laat de technische 
opslag die nodig is voor het overbrengen 
van informatie onverlet, onverminderd 
het vertrouwelijkheidsbeginsel.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat artikel 15 ook moet worden gelezen in het licht 
van artikel 13 van de richtlijn uit 1995 inzake gegevensbescherming, en wordt dus rekening 
gehouden met de recente rechtspraak van het Hof (C-275/06).

Amendement 67
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
opslag van informatie of het verkrijgen van 
toegang tot informatie die reeds is 
opgeslagen in de eindapparatuur van een 
abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan 
op voorwaarde dat de betrokken abonnee 
of gebruiker wordt voorzien van duidelijke 
en volledige informatie onder andere over 
de doeleinden van de verwerking, 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en 
door de voor de verwerking 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de opslag 
van informatie of het verkrijgen van 
toegang tot informatie die reeds is 
opgeslagen in de eindapparatuur van een 
abonnee of gebruiker, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks via welk 
opslagmedium ook, verboden is, tenzij de 
betrokken abonnee of gebruiker vooraf zijn 
toestemming heeft gegeven en wordt 
voorzien van duidelijke en volledige 
informatie onder andere over de doeleinden 
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verantwoordelijke het recht krijgt 
aangeboden om een dergelijke verwerking 
te weigeren. Zulks vormt geen beletsel 
voor enige vorm van technische opslag of 
toegang met als uitsluitend doel de 
uitvoering of vergemakkelijking van de 
verzending van een communicatie over een 
elektronisch-communicatienetwerk, of, 
indien strikt noodzakelijk, voor de levering 
van een uitdrukkelijk door de abonnee of 
gebruiker gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij.'

van de verwerking, overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG. Zulks vormt geen 
beletsel voor enige vorm van technische 
opslag of toegang met als uitsluitend doel 
de uitvoering of vergemakkelijking van de 
verzending van een communicatie over een 
elektronisch-communicatienetwerk, of, 
indien strikt noodzakelijk, voor de levering 
van een uitdrukkelijk door de abonnee of 
gebruiker gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij.'

Or. en

Amendement 68
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 5 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
opslag van informatie of het verkrijgen van 
toegang tot informatie die reeds is 
opgeslagen in de eindapparatuur van een 
abonnee of gebruiker, alleen is toegestaan 
op voorwaarde dat de betrokken abonnee 
of gebruiker wordt voorzien van duidelijke 
en volledige informatie onder andere over 
de doeleinden van de verwerking, 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, en 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke het recht krijgt 
aangeboden om een dergelijke verwerking 
te weigeren. Zulks vormt geen beletsel 
voor enige vorm van technische opslag of 
toegang met als uitsluitend doel de 
uitvoering of vergemakkelijking van de 
verzending van een communicatie over een 
elektronisch-communicatienetwerk, of, 
indien strikt noodzakelijk, voor de levering 
van een uitdrukkelijk door de abonnee of 
gebruiker gevraagde dienst van de 

3. De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
opslag van informatie of het verkrijgen van 
toegang tot informatie die reeds is 
opgeslagen in de eindapparatuur van een 
abonnee of gebruiker, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks via welk 
opslagmedium ook, verboden is, tenzij de 
betrokken abonnee of gebruiker vooraf zijn 
toestemming heeft gegeven, overwegende 
dat specifieke browserinstellingen een 
voorafgaande toestemming vormen, en
wordt voorzien van duidelijke en volledige 
informatie onder andere over de doeleinden 
van de verwerking, overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG, en door de voor de 
verwerking verantwoordelijke het recht 
krijgt aangeboden om een dergelijke 
verwerking te weigeren. Zulks vormt geen 
beletsel voor enige vorm van technische 
opslag of toegang met als uitsluitend doel 
de uitvoering van de verzending van een 
communicatie over een elektronisch-
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informatiemaatschappij.' communicatienetwerk, of, indien strikt 
noodzakelijk, voor de levering van een 
uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker 
gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij.'

Or. en

Amendement 69
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 6 - lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis)  Aan artikel 6 wordt het volgende 
lid 6 bis toegevoegd:
6 bis.  Verkeersgegevens mogen worden 
verwerkt door elke natuurlijke of 
rechtspersoon met het oog op de 
uitvoering van technische maatregleen  
om de veiligheid te garanderen vaneen 
openbare elektronische-
communicatiedienst, een openbaar of 
privaat elektronisch-
communicatienetwerk, een dienst van de 
informatiemaatschappij of daarmee 
samenhangende eindapparatuur en 
elektronische-communicatieapparatuur.  
Deze verwerking moet beperkt worden tot 
wat voor deze beveiliging strikt 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 70
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 9 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter Artikel 9, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. Wanneer andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens die betrekking hebben 
op gebruikers of abonnees van 
elektronische-communicatienetwerken 
of -diensten verwerkt kunnen worden, 
mogen deze gegevens slechts worden 
verwerkt wanneer zij anoniem zijn 
gemaakt en wanneer de gebruikers of 
abonnees daarvoor vooraf hun 
toestemming hebben gegeven, voor zover 
en voor zolang zulks nodig is voor de 
levering van een dienst met toegevoegde 
waarde. De dienstenaanbieder moet de 
gebruikers of abonnees voordat deze 
hun toestemming geven in kennis stellen 
van de soort locatiegegevens andere dan 
verkeersgegevens die zullen worden 
verwerkt, van de doeleinden en de duur 
van die verwerking en hun mededelen of 
deze gegevens aan een derde zullen 
worden doorgegeven ten behoeve van de 
levering van de dienst met toegevoegde 
waarde. Gebruikers of abonnees kunnen 
hun toestemming voor de verwerking 
van andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens te allen tijde 
intrekken. Gebruikers en abonnees wordt 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
verstrekt over de mogelijkheid hun 
toestemming voor verwerking van 
verkeersgegevens te allen tijde in te 
trekken.

Or. en

Amendement 71
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 9 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quater) Artikel 9, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. Wanneer andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens die betrekking hebben 
op gebruikers of abonnees van 
elektronische-communicatienetwerken 
of -diensten verwerkt kunnen worden, 
mogen deze gegevens slechts worden 
verwerkt wanneer zij anoniem zijn 
gemaakt en wanneer de gebruikers of 
abonnees daarvoor vooraf hun 
toestemming hebben gegeven, voor zover 
en voor zolang zulks nodig is voor de 
levering van een dienst met toegevoegde 
waarde. De dienstenaanbieder moet de 
gebruikers of abonnees voordat deze 
hun toestemming geven in kennis stellen 
van de soort locatiegegevens andere dan 
verkeersgegevens die zullen worden 
verwerkt, van de doeleinden en de duur 
van die verwerking en hun mededelen of 
deze gegevens aan een derde zullen 
worden doorgegeven ten behoeve van de 
levering van de dienst met toegevoegde 
waarde. Gebruikers of abonnees kunnen 
hun toestemming voor de verwerking 
van andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens te allen tijde 
intrekken. Gebruikers en abonnees wordt 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
verstrekt over de mogelijkheid hun 
toestemming voor verwerking van 
verkeersgegevens te allen tijde in te 
trekken.

Or. en

Amendement 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 12 - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 quinquies) Artikel 12 wordt als volgt 
gewijzigd:
2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
eindgebruikers van elektronische-
communicatiediensten en/of -netwerken, 
hun informatie automatisch zien 
opgenomen in de gidsbestanden dan wel 
dat hun bij het aanvragen van de dienst 
en op gezette tijden daarna uitdrukkelijk 
wordt gevraagd of en hoe zij de 
desbetreffende informatie in de 
gidsbestanden wensen te zien opgenomen. 
Eindgebruikers wordt ook de optie 
aangeboden om bepaalde informatie in 
het informatiegidsbestand te zien 
opgenomen zonder dat gebruikers van de 
gidsdiensten van deze informatie kennis 
kunnen nemen, en deze gegevens te 
verifiëren, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Het niet opgenomen zijn in 
een openbare abonneelijst of de 
verificatie, correctie of verwijdering van 
persoonsgegevens van dergelijke lijsten 
brengt geen kosten met zich.

Or. it

Motivering

Gidsinformatiediensten zijn van cruciaal belang, met name voor gehandicapte en oudere 
gebruikers (zoals is erkend in de richtlijn universele diensten). Het opnemen van informatie 
over eindgebruikers wordt in vele gevallen bemoeilijkt door het feit dat de exploitanten niet 
gewoon zijn vooraf toestemming te vragen. Dit is vooral het geval bij exploitanten van 
alternatieve vastelijnnetwerken en exploitanten van mobiele netten. In lidstaten die geen 
wetgeving op dit gebied hebben zijn eindgebruikersgegevens -met name voor klanten van 
mobiele netwerken - slechts zeer zelden opgenomen. 

Met de systemen die momenteel worden gebruikt is het mogelijk gegevens in 
gegevensbestanden op te nemen voor gebruik in gidsinformatiediensten zonder dat de 
gebruikers van deze diensten toegang hebben tot de gegevens.  Op die manier kunnen de 
aanbieders van gidsinformatiediensten mensen helpen om in contact te komen met hun 
klanten zonder de persoonlijke levenssfeer te schenden (aangezien de klantengegevens niet 
openbaar worden gemaakt).
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Amendement 73
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 4 secties (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 12 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 secties In artikel 12 wordt lid 2 
vervangen door de onderstaande tekst:

2. De lidstaten zien erop toe dat alle 
eindgebruikers van elektronische-
communicatiediensten en/of -netwerken, 
hun informatie automatisch zien 
opgenomen in de gidsbestanden dan wel 
dat hun bij het aanvragen van de dienst 
en op gezette tijden daarna uitdrukkelijk 
wordt gevraagd of en hoe zij de 
desbetreffende informatie in de 
gidsbestanden wensen te zien opgenomen.
Eindgebruikers wordt de optie 
aangeboden om bepaalde informatie in 
het gidsbestand te zien opgenomen zonder 
dat gebruikers van de gidsdiensten van 
deze informatie kennis kunnen nemen. De 
abonnees krijgen de gelegenheid zelf te 
bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een openbare 
abonneelijst worden opgenomen, 
voorzover die gegevens relevant zijn 
voor de doeleinden van de abonneelijst 
zoals bepaald door de aanbieder ervan, 
en om de gegevens daarin te verifiëren, 
te corrigeren of te laten verwijderen. Het 
niet opgenomen zijn in een openbare 
abonneelijst of de verificatie, correctie of 
verwijdering van persoonsgegevens van 
dergelijke lijsten brengt geen kosten met 
zich.

Or. en

Motivering
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Het opnemen van informatie over eindgebruikers in gidsbestanden is in vele gevallen beperkt 
doordat de exploitanten in de praktijk geen toestemming vragen. 

Amendement 74
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 13 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-5 bis) Artikel 13, lid 1, wordt vervangen 
door:
1. Het gebruik van automatische oproep-
en communicatiesystemen zonder 
menselijke tussenkomst (automatische 
oproepapparaten), fax, SMS, of e-mail 
en mobiele telefoondiensten met het oog 
op direct marketing kan alleen worden 
toegestaan met betrekking tot gebruikers
die daarin vooraf hebben toegestemd 
zoals bepaald in richtlijn 95/46/EG..

Or. en

Motivering

In het licht van de voortdurende technologische ontwikkelingen en veranderingen gebruiken 
we de formulering "automatische oproep- en communicatiesystemen". Zo volgen we een 
technologisch gezien neutrale benadering en houden we rekening met de voortdurende 
technologische veranderingen.

Amendement 75
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -5 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 13 - lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-5 ter) Artikel 13, lid 1, komt als volgt te 
luiden:

1. Het gebruik van automatische oproep-
en communicatiesystemen zonder 
menselijke tussenkomst (automatische 
oproepapparaten), fax, e-mail (met 
inbegrip van short message services  
(SMS) en multi media messaging services 
(MMS)) met het oog op direct marketing 
kan alleen worden toegestaan met 
betrekking tot abonnees die daarin 
vooraf hebben toegestemd."

Or. en

Amendement 76
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 14 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54 bis)  In artikel 14 wordt lid 1 
vervangen door de onderstaande tekst:
1. Bij de uitvoering van de bepalingen 
van deze richtlijn dragen de lidstaten er 
met inachtneming van de leden 2 en 3 
zorg voor dat aan het eindtoestel of aan 
andere elektronische-
communicatieapparatuur geen 
dwingende eisen voor specifieke 
technische voorzieningen, onder meer, 
zonder beperking, voor  het opsporen, 
onderscheppen of voorkomen van 
schendingen van intellectuele-
eigendomsrechten door gebruikers, 
worden gesteld waardoor het in de 
handel brengen van apparatuur en het 
vrij verkeer van deze apparatuur in en 
tussen de lidstaten kan worden 
belemmerd.
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Or. en

Amendement 77
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 14 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

54 bis)  In artikel 14 wordt lid 3 
vervangen door de onderstaande tekst:
3. Zo nodig kunnen maatregelen worden 
goedgekeurd om ervoor te zorgen dat de 
eindapparatuur gebouwd is op een wijze 
die verenigbaar is met het recht van 
gebruikers om het gebruik van hun 
persoonsgegevens te beschermen en te 
controleren, in overeenstemming met 
Richtlijn 1995/5/EG en met Beschikking 
87/95/EEG van de Raad van 22 
december 1986 betreffende de 
normalisatie op het gebied van de 
informatietechnologieën en de 
telecommunicatie .  Deze maatregelen 
worden genomen met inachtneming van 
het beginsel van de technologische 
neutraliteit.

Or. en

Amendement 78
Michael Cashman

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-7 bis) Artikel 15, lid 1 komt als volgt te 
luiden:
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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 
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 elektronische-
communicatiesysteem 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 onder meer 
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.

Or. en

Motivering

Dit amendement herhaalt dat de richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische communicatie de kaderrichtlijn betreffende de 
bescherming van de persoonlĳke levenssfeer van 1995 vervolledigt en dat artikel 15 ook dient 
te worden gelezen in het licht van artikel 13 van die kaderrichtlijn. Dit amendement heeft tot 
doel de rechtszekerheid te vergroten zoals bevestigd doorde  recente rechtspraak van het HvJ 
(C-275/06).
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Amendement 79
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -7 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-7ter) Artikel 15, lid 1, komt als volgt te 
luiden:
1. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen ter beperking van 
de reikwijdte van de in artikel 5, leden 1 
en 2, artikel 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 
4, en artikel 9 van deze richtlijn 
bedoelde rechten en plichten, indien dat 
in een democratische 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 elektronische-
communicatiesysteem , met inbegrip van 
het recht op eigendom, 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. 

Or. en
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Amendement 80
Jean-Marie Cavada

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -7 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-7 quater) In artikel 15 wordt lid 1 
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 
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 elektronische-
communicatiesysteem 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.

Or. fr

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de lijst van uitzonderingen in artikel 15, lid 1, niet 
exhaustief is en de uitzonderingen moet bevatten die genoemd worden in artikel 13, lid 1, van 
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richtlijn 95/46/EG, waarnaar artikel 15, lid 1, verwijst. Dit werd onlangs bevestigd door het 
Hof van Justitie in verband met de uitzondering inzake de bescherming van de 'rechten en 
vrijheden van anderen', waarnaar wordt verwezen in artikel 13, lid 1, sub g) van richtlijn 
95/46/EG (zie het arrest van het Hof van Justitie van 29 januari 2008 in Zaak C-275/06n 
Promusicae vs. Telefónica). Het amendement moet zorgen voor grotere rechtszekerheid door 
de bevindingen van het Hof in artikel 15, lid 1, op te nemen.

Amendement 81
Patrick Gaubert

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -7 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-7 quinquies) In artikel 15 wordt lid 1 
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 
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 elektronische-
communicatiesysteem 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, 
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leden 1 en 2, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. fr

Motivering

Deze kleine wijziging laat de tekst aansluiten bij de richtlijn inzake de persoonlijke 
levenssfeer van 1995, teneinde de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen te 
garanderen en er zodoende voor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten beter 
geëerbiedigd worden op de elektronische-communicatienetwerken en -diensten. Tegelijk 
worden de recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie in aanmerking 
genomen.

Amendement 82
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt -7 secties (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-7sexies) Aan artikel 15 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
1 bis.  Aanbieders van algemeen 
beschikbare communicatiediensten en 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij stellen de 
onafhankelijke Autoriteiten voor 
gegevensbescherming zonder verwijl in 
kennis van alle verzoeken om toegang tot 
persoonsgegevens van gebruikers die zij 
hebben ontvangen overeenkomstig artikel 
15, lid 1, met inbegrip van de rechtsgrond 
die is aangegeven en de juridische 
procedure die is gevolgd voor elk verzoek; 
de onafhankelijke Autoriteit voor 
gegevensbescherming stelt de bevoegde 
gerechtelijke autoriteiten in kennis van de 
gevallen waarin naar haar oordeel de 
bepalingen die uit hoofde van de 
nationale wet zijn vastgesteld, niet zijn 
nageleefd.

Or. en
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Amendement 83
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 bis - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels vast inzake 
de sancties die van toepassing zijn op 
overtredingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen en nemen de nodige 
maatregelen om de toepassing van die 
sancties te verzekeren. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
in kennis van die bepalingen en geven 
onverwijld kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast 
ten aanzien van de sancties - met inbegrip 
van strafrechtelijke sancties, in 
voorkomend geval - die gelden voor 
overtredingen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen van 
nationaal recht en nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze 
sancties ook worden toegepast. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en ontmoedigend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
in kennis van die bepalingen en geven 
onverwijld kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

Or. en

Amendement 84
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 15 bis - lid 4 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om een doeltreffende 
grensoverschrijdende samenwerking bij de 
handhaving van de overeenkomstig deze 
richtlijn vastgestelde nationale wetten te 
waarborgen en geharmoniseerde 
voorwaarden te creëren voor het aanbieden 
van diensten waarbij grensoverschrijdende 

4. Om een doeltreffende 
grensoverschrijdende samenwerking bij de 
handhaving van de overeenkomstig deze 
richtlijn vastgestelde nationale wetten te 
waarborgen en geharmoniseerde 
voorwaarden te creëren voor het aanbieden 
van diensten waarbij grensoverschrijdende 
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gegevensstromen betrokken zijn, kan de 
Commissie, na raadpleging van de 
Autoriteit en de relevante regelgevende 
instanties, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen nemen. 

gegevensstromen betrokken zijn, kan de 
Commissie, na raadpleging van ENISA, de 
werkgroep overeenkomstig artikel 29 en 
de relevante regelgevende instanties, 
technische tenuitvoerleggingsmaatregelen 
nemen. 

Or. en

Amendement 85
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis)  Artikel 18 komt als volgt te luiden:

18. De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk twee jaar 
na de in artikel 17, lid 1, genoemde 
datum [omzettingsdatum] een verslag voor 
over de tenuitvoerlegging en de gevolgen 
ervan voor exploitanten en 
consumenten, met name wat betreft de 
bepalingen inzake ongevraagde 
communicaties, kennisgeving van een 
compromittering van persoonsgegevens 
en het gebruik van persoonsgegevens door 
derde (publieke of particuliere) partijen 
voor doeleinden die niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, rekening houdend met het 
internationale milieu. Hiertoe kan de 
Commissie van de lidstaten informatie 
verlangen, die zonder overbodige 
vertraging wordt verstrekt. Indien nodig 
dient de Commissie voorstellen in tot 
wijziging van deze richtlijn, rekening 
houdend met de uitkomsten van dit 
verslag, veranderingen in de sector en 
het Verdrag van Lissabon, in het 
bijzonder de nieuwe bevoegdheden op het 
gebied van gegevensbescherming zoals 
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bedoeld in artikel 16, alsmede ieder 
ander voorstel dat zij noodzakelijk acht 
om de doeltreffendheid van deze 
richtlijn te verbeteren.

Or. en

Amendement 86
Stavros Lambrinidis

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Het volgende artikel 18 bis wordt 
ingevoegd:

Artikel 18 bis
Uiterlijk in 2011 legt de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad en het 
EESC een studie voor over de 
ontwikkeling van hybride publiek-private 
netwerken en de opname ervan in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn, na 
raadpleging van de werkgroep 
overeenkomstig artikel 29 en de Europese 
controleambtenaar voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 87
Alexander Alvaro

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 - punt 7 c (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Het volgende artikel 18 bis 
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wordt ingevoegd:

Artikel 18 bis
De Commissie legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
een verslag voor over de tenuitvoerlegging 
en de gevolgen ervan voor exploitanten en 
consumenten, met name wat betreft de 
bepalingen inzake ongevraagde 
communicaties, kennisgeving van een 
compromittering van persoonsgegevens 
en het gebruik van persoonsgegevens door 
derde (publieke of particuliere) partijen 
voor doeleinden die niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen, rekening houdend met het 
internationale milieu. Hiertoe kan de 
Commissie van de lidstaten informatie 
verlangen, die zonder overbodige 
vertraging wordt verstrekt. Indien nodig 
dient de Commissie voorstellen in tot 
wijziging van deze richtlijn, rekening 
houdend met de uitkomsten van dit 
verslag, veranderingen in de sector en het 
Verdrag van Lissabon, in het bijzonder de 
nieuwe bevoegdheden op het gebied van 
gegevensbescherming zoals bedoeld in 
artikel 16, alsmede ieder ander voorstel 
dat zij noodzakelijk acht om de 
doeltreffendheid van deze richtlijn te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 88
Syed Kamall

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 2 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

welke de aansluiting en/of de diensten 
aanbiedt kan worden ondernomen in 
reactie op ernstige beveiligingsinbreuken 
of integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden.

Or. en

Amendement 89
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 - lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis)  Met het oog op de bescherming 
van de consumentenbelangen verstrekken 
de nationale regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie elk jaar 
standaardcontracten aan de aanbieders 
van elektronische-communicatiediensten 
binnen het grondgebied van de betrokken 
lidstaat.  Deze standaardcontracten bieden 
de abonnees voldoende keuzevrijheid ten 
aanzien van de mogelijke opties 
(minimumperiode, soort abonnement, 
enz.). Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten mogen geen extra 
clausule, in de vorm van een document 
dat gevoegd wordt bij het contract inzake 
het leveren van elektronische-
communicatiediensten, toevoegen aan de 
clausules van het standaardcontract 
waarin de voorwaarden worden 
vastgelegd inzake het leveren van 
elektronische- communicatiediensten uit 
hoofde van het contract.  Alle verzoeken 
van abonnees inzake een mogelijke 
verbetering van het standaardcontract 
moeten door hen worden toegezonden aan 
de nationale regelgevende autoriteiten om 
te kunnen worden opgenomen in de 
jaarlijkse informatie aangaande 
standaardcontracten die aan aanbieders 
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van elektronische-communicatiediensten 
wordt verstrekt.

Or. ro

Motivering

De abonnee moet meer onderhandelingsmarge hebben wanneer hij een overeenkomst sluit 
met aanbieders van elektronische-communicatiediensten. Voor de gebruikers belangrijke 
opmerkingen die kunnen leiden tot verbeteringen in het standaardcontract moeten worden 
toegezonden aan de nationale regelgevende autoriteiten om te kunnen worden opgenomen in 
de jaarlijkse informatie aangaande standaardcontracten die aan aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten wordt verstrekt.

Amendement 90
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 - punt 13 - letter a bis) (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 22 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid 1 bis wordt 
ingevoegd:
1 bis.  Om de rechten van de consumenten 
te waarborgen en te verzekeren dat een 
minimale open internetlaag behouden 
blijft, wordt een ex-antevereiste opgelegd 
van kennisgeving van parameters inzake 
dienstverlening om de kwaliteit van het 
interne netwerk ("kwaliteit van de 
dienst") aan te tonen voor regelgevers, 
aanbieders van inhoud en consumenten.  
Eender welke voorstelling inzake de 
snelheid of de "bandbreedte" van de 
internettoegang wordt beperkt tot de 
snelheid of bandbreedte die aan de 
internettoegangsdienst alleen is 
toegekend, zonder rekening te houden met 
speciale diensten en kenmerken gebaseerd 
op de analyse en identificatie van 
specifieke toepassingen die pakketgewijze 
worden doorgestuurd. 

Or. en
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Amendement 91
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter a ter) (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 22 - lid 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Het volgende lid 1 ter wordt 
ingelast:
1 ter.  De term "internettoegang" betekent
een dienst die gebruikers in staat stelt 
transmissies van gegevens - met inbegrip 
van geluid, beeld, tekst, informatie en 
andere inhoud - te versturen en te 
ontvangen met gebruikmaking van het 
internetprotocol, ongeacht de aard, bron 
of bestemming van de transmissie van een 
pakket.

Or. en

Amendement 92
Silvia-Adriana Ţicău

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) 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.' 
De aanbieders van elektronische-
communicatiediensten maken een 
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duidelijk onderscheid tussen de 
voorwaarden voor contractbeëindiging die 
van toepassing zijn op de initiële 
contractperiode en die welke van 
toepassing zijn op de volgende 
contractperiodes na verlenging van het 
contract.  

Or. ro

Motivering

Van abonnees mag na een minimale initiële contractperiode niet verlangd worden dat zij een 
contractbeëindigingspremie betalen indien zij niet langer wensen de in het contract genoemde 
elektronische-communicatiediensten te ontvangen. 

Amendement 93
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Bijlage I - deel A - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) De lidstaten staan toe dat, wanneer 
rekeningen van overeenkomstig artikel 8 
aangewezen ondernemingen niet worden 
betaald, specifieke maatregelen worden 
getroffen die in verhouding staan tot de 
ernst van de wanbetaling, niet-
discriminerend zijn en worden 
bekendgemaakt. Bij deze maatregelen 
wordt de abonnee vooraf naar behoren 
gewaarschuwd over een aanstaande 
onderbreking van de dienstverlening of 
voor verbreking van de aansluiting. Een 
onderbreking van de dienstverlening wordt 
normaliter beperkt tot de dienst in kwestie. 
In uitzonderlijke gevallen, bij fraude of 
aanhoudend te laat of niet-betaalde 
rekeningen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
de nationale regelgevende instanties 
toestemming kunnen geven om de 
aansluiting op het netwerk te verbreken 
om reden van niet-betaling van 
rekeningen voor over het netwerk 
geleverde diensten. Verbreking van de 

(e) De lidstaten staan toe dat, wanneer 
rekeningen van overeenkomstig artikel 8 
aangewezen ondernemingen niet worden 
betaald, specifieke maatregelen worden 
getroffen die in verhouding staan tot de 
ernst van de wanbetaling, niet-
discriminerend zijn en worden 
bekendgemaakt. Bij deze maatregelen 
wordt de abonnee vooraf naar behoren 
gewaarschuwd over een aanstaande 
onderbreking van de dienstverlening of 
voor verbreking van de aansluiting. Deze 
waarschuwing kan gestuurd worden via 
een of meer communicatiemiddelen (bijv. 
post, e-mail, telefoon, fax, SMS, enz.). 
Een onderbreking van de dienstverlening 
wordt normaliter beperkt tot de dienst in 
kwestie. De nationale regelgevende 
autoriteiten stellen voor het verbreken van 
de aansluiting in geval van fraude, te laat 
betaalde of herhaaldelijk niet-betaalde 
rekeningen, gemeenschappelijke regels 
vast die van toepassing zijn op alle 
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aansluiting wegens wanbetaling mag 
slechts plaatsvinden nadat de abonnee naar 
behoren is gewaarschuwd. Alvorens tot 
volledige verbreking van de aansluiting 
wordt overgegaan, kunnen de lidstaten een 
periode van beperkte dienstverlening 
toestaan waarin alleen gesprekken 
mogelijk zijn die geen kosten voor de 
abonnee met zich meebrengen (bv. "112"-
oproepen).

aanbieders van elektronische-
communicatiediensten. Informatie over 
niet-betaling van elektronische-
communicatiediensten of over verbreking 
van de aansluiting om die reden, wordt als 
persoonsgegevens beschouwd en wordt 
niet medegedeeld aan derden (natuurlijke 
of rechtspersonen) tenzij de abonnee 
daartoe schriftelijk toestemming verleent. 
Verbreking van de aansluiting wegens 
wanbetaling mag slechts plaatsvinden 
nadat de abonnee naar behoren is 
gewaarschuwd en een redelijke periode is 
verstreken waarin de situatie kan worden 
geregulariseerd en de rekeningen kunnen 
worden betaald. Alvorens tot volledige 
verbreking van de aansluiting wordt 
overgegaan, kunnen de lidstaten een 
periode van beperkte dienstverlening 
toestaan waarin alleen gesprekken 
mogelijk zijn die geen kosten voor de 
abonnee met zich meebrengen (bv. "112"-
oproepen).

Or. ro
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