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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is ingenomen met het Commissievoorstel COM(2007)0698 tot 
wijziging, in het licht van de herziening het  EU-kader voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, de bestaande richtlijnen inzake de universele dienst 
(USD) en de rechten van de burger (CRD) 

Een ware informatiemaatschappij moet iedereen in de gelegenheid te stellen om deel te 
nemen, via toegang tot technologie, kennis en keuzevrijheid. De komst van de 
informatiemaatschappij brengt nieuwe verantwoordelijkheden mee voor degenen die de 
informatie en communicatie aanbieden, en schept nieuwe mogelijkheden voor burgers, met 
name voor burgers uit zeer kwetsbare bevolkingsgroepen (bejaarden, gehandicapten, 
alleenstaanden, mensen met sociale problemen, enz.) voor de uitoefening van hun rechten die 
hen in staat stellen om optimaal gebruik te maken van de verspreiding van nieuwe ICT. 
Derhalve dienen de lidstaten, met steun van de Commissie te bevorderen dat de technologie 
toegankelijker wordt voor de burgers en tegemoet komt aan de eisen van de maatschappij.

Het Commissievoorstel streeft naar (i) versterking en verbetering van de 
consumentenbescherming en de gebruikersrechten in de elektronischecommunicatiesector; en 
(ii) versterking van de bescherming van de privacy van het individu en persoonsgegevens in 
die sector. De rapporteur voor advies is van mening dat door deze maatregelen het vertrouwen 
van de consument en de gebruiker in de elektronischecommunicatiediensten verder zal 
toenemen;  dit zou resulteren in betere exploitatie van deze diensten en een bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van een alomtegenwoordige informatiemaatschappij. Teneinde deze 
doelen sneller te bereiken stelt de rapporteur voor advies een wijziging voor van het 
Commissievoorstel in deze zin:

 Doorgifteverplichtingen: In verband met nieuwe programma's en diensten en teneinde 
lidstaten de mogelijkheid te bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval toegang te 
geven tot zowel lineaire en niet-lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze 
bepaling te worden uitgebreid tot audiovisuele mediadiensten.   Diensten die gericht zijn 
op bepaalde groepen (ondertiteling) en aanvullende diensten voor het publiek als geheel 
(radiotekst, teletekst, programma-informatie) mogen niet worden uitgesloten van de 
doorgiftestatus. (Overweging 24; Art. 1 - punt 19 wijziging art. 31 - lid 1, alinea 1 van 
USD)

 Het bieden van keuzes en doeleinden van de universele dienst; ontwikkeling van 
mededinging: De lidstaten moeten in de gelegenheid worden gesteld in gevallen waarin 
door concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op 
retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en 
voorwaarden op te leggen.  Art. 1 - punt 5 bis) nieuw wijziging art. 8 - lid 1 van USD; 
Art. 1 - punt (7) wijziging art.9 - lid 4 van USD) Voorts dienen regelgevers in de 
gelegenheid te worden gesteld, tijdens een overgangsperiode waarin de oplossingen op het 
wholesaleniveau nog niet voldoende effect hebben,  te voorkomen dat activiteiten 
plaatsvinden  die de ontwikkeling van de concurrentie belemmeren en vertragen. Art. 1 -
punt (10) - letter (a bis) (nieuw)  invoegen art 17, lid 1 bis (nieuw) in USD)..

 Heldere voorlichting aan de consument over de beperkingen van het gebruik van 
diensten, toepassingen, apparatuur: De consument moet duidelijk worden geïnformeerd 
over beperkingen die worden opgelegd door zijn aanbieder of een derde ten aanzien van de 
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toegang tot of het gebruik van diensten, inhoud of toepassingen en de beperkingen van hun 
apparatuur (telefoon die niet werkt met een SIM-kaart van een andere aanbieder, enz.)  Dit 
is vooral van belang bij speciale aanbiedingen en dienstenpakketten, waarbij een 
aantrekkelijke prijs afhankelijk is gesteld van bepaalde voorwaarden en beperkingen. Art. 
1 - punt 12 wijziging art. 20 - lid 2 - letter (b) van USD Art. 1 - punt 12 wijziging art. 20 -
lid 5, van USD)

 Transparantie van tariefinformatie: De consument moet duidelijk worden geïnformeerd 
over de geldende prijzen en tarieven. Dit is vooral van belang bij speciale aanbiedingen, 
dienstenpakketten, vastrechttarieven, enz., waarbij het voor de consument vaak moeilijk is 
de afzonderlijke prijzen van de diverse diensten te onderscheiden.    Art. 1 - punt 12 
wijziging art. 21 - lid 4, van USD)

 Gelijkwaardige toegang voor gehandicapte consumenten: Nieuwe bepalingen van de 
Commissie voor gehandicapte gebruikers zijn welkom. De verplichting om informatie te 
verstrekken over gelijkwaardige toegang voor gehandicapte gebruikers moeten worden 
versterkt. Art. 1 - punt 13 wijziging art. 22 - lid 1, van USD)

 Webneutraliteit: Het beginsel van de webneutraliteit verwijst naar het breedbandnet 
zonder beperkingen van soorten apparatuur die daaraan gekoppeld zijn en de toegestane 
communicatiemethodes en dat geen beperkingen kent wat betreft inhoud, sites of 
programma's en waarbij communicatie niet in onredelijke mate wordt belemmerd door 
andere communicatiestromen.  Het beginsel van webneutraliteit moet duidelijker worden 
beklemtoond. Art. 1 - punt 13 (ter) wijziging art. 22 - lid 3, van USD)

 Toegang tot de noodhulpdiensten: De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang tot 
noodhulpdiensten op hun gehele grondgebied gegarandeerd is, ook in afgelegen en perifere 
regio's.  Art. 1 - punt 14 wijziging art. 23 - lid 4, van USD)

 Nummerportabiliteit: De overdracht van nummers op de kortst mogelijke termijn is 
absoluut gewenst; een termijn van één dag is echter moeilijk te realiseren. In het 
desbetreffende amendement wordt een maximum termijn van drie dagen voorgesteld voor 
het wisselen van aanbieder. Art. 1 - punt 18 wijziging art. 30 - lid 4, van USD)

 Inbreuk op de veiligheid, verlies van persoonsgegevens: Wanneer alle abonnees op de 
hoogte zouden worden gebracht van alle inbreuken, kan er bij de consument verwarring 
ontstaan.  De nationale regelgevende autoriteit dient te besluiten of het veiligheidsrisico en 
de mogelijke gevolgen ervan dermate ernstig zijn dat behoefte bestaat aan preventief 
optreden en de abonnees of het publiek in het algemeen daarvan op de hoogte moeten 
worden gebracht, Voorts worden een samenwerkingsmechanisme en een meldingsplicht 
voorgesteld. Art. 2 - punt 3 - letter (b) wijziging art. 4 - lid 3, van CRD)

 Ongevraagde mededelingen:  De reikwijdte van maatregelen inzake ongevraagde 
mededelingen moet worden uitgebreid en ongevraagde tekstboodschappen (SMS) moeten 
beschouwd worden als ongewenste communicatie. Art. 2 - punt 4 bis (nieuw) wijziging 
art. 13 - lid 1 van CRD;

Technische wijzigingen: (i) Comitologieprocedure: Zelfs in urgente gevallen moet het 
Europees Parlement in de gelegenheid worden gesteld de geplande uitvoeringsmaatregelen 
te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist om de 
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uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.    Derhalve wordt 
voorgesteld de verwijzing naar de urgentieprocedure te schrappen, en versterkt een 
amendement op de overweging de plicht van de instellingen tot samenwerking.   
(overweging 39; Art. 1 - punt 12 wijziging art. 21 - lid 6, van USD) Art. 1 - punt 13 -
letter (b) invoegen art. 22 - lid 3 in USD; Art. 1 - punt 16, wijziging art. 26 - lid 7, van 
USD) Art. 1 - punt 16 wijziging art. 28 - lid 2, van USD) Art. 1 - punt 20 invoegen art. 
33 - lid 4, in USD) Art. 2 - punt 3 - letter (b) invoegen art. 4 - lid 4 in CRD; Art. 2 - punt 
7 invoegen art. 15 bis - lid 4, in CRD) (ii) EECMA: Het besluit tot de oprichting van de 
Europese Autoriteit voor de electronische-communicatiemarkt wordt onderworpen aan een 
andere wetgevingsprocedure;   om redenen van samenhang stelt de rapporteur voor advies 
voor alle verwijzingen naar de EECMA in dit voorstel te schrappen.  (Zelfde paragraaf als 
boven voor de urgentieprocedure)

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De landen waaraan de International 
Telecommunications Union (ITU) de 
internationale code "3883" heeft 
toegekend, hebben de administratieve 
verantwoordelijkheid voor de Europese 
telefoonnummerruimte (ETNS) 
overgedragen aan het comité voor 
elektronische communicatie (ECC) van de 
Europese Conferentie van de 
administraties van posterijen en van 
telecommunicatie (CEPT). 
Technologische en -marktontwikkelingen 
wijzen uit dat de ETNS aan pan-Europese 
diensten de mogelijkheid biedt zich te 
ontwikkelen, maar dat dit potentieel 
momenteel niet ten volle kan worden 
gerealiseerd door al te bureaucratische 
procedurele eisen en door een gebrek aan 
coördinatie tussen de nationale
overheidsdiensten. Teneinde de 
ontwikkeling van de ETNS te bevorderen, 
moet de administratie daarvan (inclusief 

Schrappen.
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toewijzing, monitoring en ontwikkeling) 
worden overgedragen aan de bij 
Verordening (EG) nr. …/… van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
opgerichte Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt, hierna 
"de Autoriteit" genoemd. Namens de 
lidstaten aan wie de "3883"-code is 
toegewezen, moet de Autoriteit voor 
coördinatie zorgen met landen die de 
"3883"-code delen, maar die geen lidstaat 
zijn.

Or. en

Motivering

Gezien de geringe vraag naar deze nummerruimte, bestaat er geen behoefte aan bepalingen 
voor het beheer van ETNS op Europees niveau.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Een televisie-uitzending is een 
lineaire audiovisuele-mediadienst, als 
gedefinieerd in de richtlijn betreffende 
audiovisuele-mediadiensten van het 
Europees Parlement en de Raad van [….] 
2007, die wordt geleverd door een 
leverancier van mediadiensten voor het 
gelijktijdig zien van programma's op basis 
van een programmaschema; een 
leverancier van mediadiensten kan 
verscheidene audio- of audiovisuele 
programmaschema's (kanalen) 
aanbieden. Er kunnen 
doorgifteverplichtingen worden opgelegd, 
maar alleen met betrekking tot 
welbepaalde omroepkanalen die door een 
gespecificeerde leverancier van 
mediadiensten worden aangeboden. De 
lidstaten moeten dergelijke 
doorgifteverplichtingen goed motiveren in 
hun nationale wetgeving zodat wordt 

(24) Er kunnen doorgifteverplichtingen 
worden opgelegd met betrekking tot 
welbepaalde radiodiensten en 
audiovisuele mediadiensten, zoals 
vastgelegd in Richtlijn 89/522/EG van 3 
oktober 1989 van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de coördinatie van 
bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen in de lidstaten inzake de 
uitoefening van televisie-
omroepactiviteiten en aanvullende 
diensten die door een gespecialiseerde  
leverancier van mediadiensten worden 
aangeboden.  De lidstaten moeten 
dergelijke doorgifteverplichtingen goed 
motiveren in hun nationale wetgeving 
zodat wordt gewaarborgd dat zij 
transparant, evenredig en goed-omschreven 
zijn. In dat verband moeten de 
doorgifteverplichtingen ontworpen zijn om 
een afdoende stimulans voor efficiënte 
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gewaarborgd dat zij transparant, evenredig 
en goed-omschreven zijn. In dat verband 
moeten de doorgifteverplichtingen 
ontworpen zijn om een afdoende stimulans 
voor efficiënte investeringen in 
infrastructuur te leveren. De 
doorgifteverplichtingen moeten op gezette 
tijden worden herzien om ze aan te passen 
aan de technologische en 
marktontwikkelingen en ervoor te zorgen 
dat zij evenredig blijven met het beoogde 
doel. Gezien de snelle ontwikkeling van de 
technologische en marktvoorwaarden moet 
een dergelijke volledige herziening ten 
minste om de drie jaar plaatsvinden, 
uitgaande van een openbare raadpleging 
van alle belanghebbenden. Eén of meer 
omroepkanalen kunnen worden 
aangevuld met diensten voor betere 
toegankelijkheid voor gebruikers met een 
handicap, zoals videotekstdiensten, 
ondertiteling, audiobeschrijving of 
gebarentaal.

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. Aanvullende 
diensten omvatten maar zijn niet beperkt 
tot diensten voor betere toegankelijkheid 
voor gebruikers met een handicap, zoals 
videotekstdiensten, ondertiteling, 
audiobeschrijving of gebarentaal.
__________
1 PB L 298 van 17.10.1989,blz. 23. Richtlijn 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/65/EG (PB 
L 332 van 18.12.2007, blz. 27).

Or. en

Motivering

In verband met nieuwe programma's en diensten en teneinde lidstaten de mogelijkheid te 
bieden kijkers en luisteraars in voorkomend geval  toegang te geven tot zowel lineaire en niet-
lineaire diensten, dient de potentiële reikwijdte van deze bepaling te worden uitgebreid tot 
audiovisuele mediadiensten, in overeenstemming met de nieuwe richtlijn voor audiovisuele 
mediadiensten.  

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te 
stellen inzake tarieftransparantie, 
minimumeisen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, daadwerkelijke invoering 
van "112"-diensten, effectieve toegang tot 
nummers en diensten, verbetering van de 

(39) Met name moet de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te 
stellen inzake tarieftransparantie, 
minimumeisen voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, daadwerkelijke invoering 
van "112"-diensten, effectieve toegang tot 
nummers en diensten, verbetering van de 
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toegankelijkheid voor eindgebruikers met 
een handicap en wijzigingen ter aanpassing 
van de bijlagen aan de vooruitgang van de 
techniek en nieuwe marktbehoeften. Een 
dergelijke bevoegdheid moet ook worden 
verleend ter vaststelling van 
tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende 
informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen en 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Aangezien deze maatregelen van algemene 
aard zijn en bedoeld zijn om deze 
richtlijnen aan te vullen door de toevoeging 
van nieuwe niet-essentiële elementen, 
moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG. Wanneer om 
dwingende en urgente redenen de normale 
termijn voor deze procedure niet in acht 
kan worden genomen, moet de Commissie 
in staat zijn de urgentieprocedure te 
gebruiken als bedoeld in artikel 5 bis, lid 
6, van bovengenoemd besluit.

toegankelijkheid voor eindgebruikers met 
een handicap en wijzigingen ter aanpassing 
van de bijlagen aan de vooruitgang van de 
techniek en nieuwe marktbehoeften. Een 
dergelijke bevoegdheid moet ook worden 
verleend ter vaststelling van 
tenuitvoerleggingsmaatregelen betreffende 
informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen en 
grensoverschrijdende samenwerking. 
Aangezien deze maatregelen van algemene 
aard zijn en bedoeld zijn om deze 
richtlijnen aan te vullen door de toevoeging 
van nieuwe niet-essentiële elementen, 
moeten ze worden vastgesteld in 
overeenstemming met de 
regelgevingsprocedure, met toetsing, als 
bedoeld in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG. Rekening houdend
met het feit dat de toepassing van de 
regelgevingsprocedure met toetsing, 
binnen de gebruikelijke termijnen, in 
bepaalde uitzonderlijke situaties en om 
dwingende en urgente redenen, een 
belemmering kan vormen voor de tijdige 
goedkeuring van uitvoeringsmaatregelen, 
dienen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie met spoed op te treden 
om te zorgen voor de tijdige goedkeuring 
van dergelijke maatregelen. 

Or. en

Motivering

Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid hebben de geplande 
uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de instellingen is echter vereist 
om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen goedkeuren.   

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 8 – lid 1



PA\712898NL.doc 9/22 PE402.918v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 8, lid 1 wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten kunnen één of meer 
ondernemingen aanwijzen teneinde de 
aanbieding van de universele dienst als 
omschreven in de artikelen 4, 5, 6 en 7 en, 
waar van toepassing, artikel 9, lid 2, te 
waarborgen, zodat het gehele nationale 
grondgebied kan worden bestreken. De 
lidstaten kunnen verschillende 
ondernemingen of groepen van 
ondernemingen aanwijzen die 
verschillende onderdelen van de 
universele dienst aanbieden, zowel op 
wholesale- als op retailniveau, en/of 
verschillende gedeelten van het nationale 
grondgebied bestrijken.

Or. en

Motivering

Door dit amendement worden de lidstaten in de gelegenheid gesteld in gevallen waarin door 
concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op 
retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en 
voorwaarden op te leggen. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7 – inleidend gedeelte
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 9 – leden 1 t/m 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In artikel 9 worden de leden 1, 2 en 3
vervangen door:

(7) In artikel 7 worden de leden 1, 2, 3 en 4
vervangen door:

Or. en

Motivering

Technisch amendement dat gekoppeld is aan amendement 6 tot wijziging van artikel 9, lid 4 
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van Richtlijn 2002/22/EG. 

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen eisen dat 
ondernemingen met verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 op het 
gehele grondgebied uniforme tarieven 
toepassen, met inbegrip van geografische
gemiddelden van wholesale-of 
retaildiensten, zulks in het licht van de 
nationale omstandigheden of om aan 
voorschriften inzake maximumprijzen te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Door dit amendement worden de lidstaten in de gelegenheid gesteld in gevallen waarin door 
concurrentie een keuze mogelijk is en universele diensten worden aangeboden op 
retailniveau, de leveranciers van universele diensten op wholesaleniveau te identificeren en 
voorwaarden op te leggen. 

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 10 – letter a) bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
"2 bis . Onverminderd verplichtingen die 
kunnen worden opgelegd aan aanbieders 
met een aanmerkelijke markmacht op een 
bepaalde retailmarkt volgens lid 1, 
kunnen nationale regelgevende 
autoriteiten voor een overgangsperiode de 
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in lid 2 genoemde verplichtingen van 
toepassing verklaren op aanbieders met 
een aanmerkelijke marktmacht op een 
bepaalde wholesalemarkt, in gevallen 
waarin wholesaleverplichtingen zijn 
opgelegd maar nog niet tot gevolg hebben 
dat op de retailmarkt sprake is van 
concurrentie."

Or. en

Motivering

Dit amendement stelt regelgevers  in de gelegenheid activiteiten te voorkomen die het 
ontstaan van concurrentie belemmeren of vertragen, tijdens een overgangsperiode waarin 
oplossingen op wholesaleniveau nog geen effect hebben.  

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verstrekte diensten, de 
kwaliteitsniveaus van de geboden diensten 
en de wachttijd bij eerste aansluiting;

(b) de verstrekte diensten, beperkingen op 
de toegang tot en/of het gebruik van een 
bepaalde dienst en een bepaalde inhoud, 
bedoeld in lid 5, de kwaliteitsniveaus van 
de geboden diensten, de wachttijd bij de 
eerste aansluiting en eventuele 
beperkingen op het gebruik van 
eindapparatuur;

Or. en

Motivering

De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over eventuele beperkingen op het gebruik 
van bepaalde diensten en de beperkingen van hun apparatuur (de telefoon werkt niet op een 
SIM-kaart van andere aanbieders, enz.)  Dit is vooral van belang bij speciale aanbiedingen 
en dienstenpakketten, waarbij een aantrekkelijke prijs afhankelijk wordt gesteld van bepaalde 
voorwaarden en beperkingen.
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Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
contracten worden gesloten tussen 
abonnees en aanbieders van elektronische-
communicatiediensten en/of -netwerken, 
bedoelde abonnees alvorens een contract 
wordt gesloten en op gezette tijden daarna 
duidelijk worden geïnformeerd over 
eventuele door de aanbieder opgelegde 
beperkingen, met name technische 
beperkingen en beperkingen die 
gerelateerd zijn aan prijzen en tarieven, 
en wel inzake:

(a) toegang tot, gebruik of verspreiding 
van wettelijke inhoud; 

(b) toegang tot en verspreiding van
wettelijke toepassingen en diensten; en/of
(c) beheer of gebruik van wettelijke 
inhoud, diensten of toepassingen in hun 
eindapparatuur.

Or. en

Motivering

De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over beperkingen die worden opgelegd 
door hun aanbieder of een derde ten aanzien van de toegang tot of het gebruik van diensten, 
inhoud of toepassingen.  

Amendement 10

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 6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
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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.

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, in een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm.

Or. en

Motivering

In verband met de transparantie dient de informatie voor de consument gemakkelijk 
toegankelijk te zijn.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Dit artikel geldt onverminderd de 
communautaire voorschriften inzake 
consumentenbescherming, met name de 
Richtlijnen 97/7/EG en 2005/29/EG, en de 
nationale voorschriften die met het 
Gemeenschapsrecht in overeenstemming 
zijn.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat algemene regels voor consumentenbescherming naast 
sectorgerichte voorschriften van kracht zijn. Het voorgestelde amendement sluit aan bij de 
tekst die door de Commissie wordt voorgesteld in artikel 20 , lid 1. 
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten waken erover dat de 
nationale regelgevende instanties 
beschikken over de bevoegdheid de 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten te verplichten op het 
tijdstip en de plaats van aankoop 
informatie over de geldende tarieven te 
verstrekken om zo te waarborgen dat de 
gebruikers volledig zijn geïnformeerd over 
de tariefvoorwaarden.

4. De lidstaten waken erover dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten verplichten op het 
tijdstip en de plaats van aankoop 
informatie over de geldende tarieven te 
verstrekken om zo te waarborgen dat de 
gebruikers volledig zijn geïnformeerd over 
de tariefvoorwaarden. Die informatie 
omvat een vergelijking van de tarieven die 
gelden voor een bepaalde elektronische-
communicatiedienst in gevallen waarin de 
dienstverlening als een aparte dienst 
wordt aangeboden dan wel met andere 
elektronische-communicatiediensten in 
een pakket is samengevoegd.

Or. en

Motivering

De consument moet duidelijk worden geïnformeerd over de geldende prijzen en tarieven. Dit 
is vooral van belang bij speciale aanbiedingen, dienstenpakketten, vastrechttarieven, enz., 
waarbij het voor de consument vaak moeilijk is de afzonderlijke prijzen van de diverse 
diensten vast te stellen.   

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers 
kunnen profiteren van een samenhangende 
aanpak op het gebied van 
tarieftransparantie, alsook met het oog op 

6. Om te waarborgen dat de eindgebruikers 
kunnen profiteren van een samenhangende 
aanpak op het gebied van 
tarieftransparantie, alsook met het oog op 
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het verstrekken van de informatie 
overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de 
Gemeenschap, kan de Commissie, na 
raadpleging van de Europese Autoriteit 
voor de elektronische-communicatiemarkt 
(hierna "de Autoriteit" genoemd), de 
passende technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen op dit 
terrein treffen, zoals een specificatie van de 
methodologie of de procedures. Deze 
maatregelen, die bedoeld zijn om niet-
essentiële elementen van deze richtlijn te 
wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 37, lid 2. Om dwingende en 
spoedeisende redenen kan de Commissie 
de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, 
gebruiken.

het verstrekken van de informatie 
overeenkomstig artikel 20, lid 5, in de 
Gemeenschap, kan de Commissie, na 
raadpleging van de (xxx), de passende 
technische tenuitvoerleggingsmaatregelen 
op dit terrein treffen, zoals een specificatie 
van de methodologie of de procedures. 
Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van deze richtlijn 
te wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 37, lid 2.

(Dit amendement, zowel de vervanging van 
de verwijzing naar de EECMA door '(xxx)' 
als het schrappen van de verwijzing naar 
de urgentieprocedure, is in de tekst als 
geheel van toepassing. Goedkeuring vereist 
wijzigingen in de gehele tekst.)

Or. en

Motivering

(i) Het besluit tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt wordt onderworpen aan een andere wetgevingsprocedure;  om redenen 
van samenhang stelt de rapporteur voor advies voor alle verwijzingen naar de EECMA in dit 
voorstel te schrappen.  Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de gelegenheid 
hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen de 
instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen 
goedkeuren.   

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties, na de 
meningen van de belanghebbenden te 
hebben gehoord, kunnen verlangen dat
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of -diensten aanbieden, ten behoeve van 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties, na de 
meningen van de belanghebbenden te 
hebben gehoord, ondernemingen die 
openbare elektronische-
communicatienetwerken en/of -diensten 
aanbieden, ten behoeve van de 
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de eindgebruikers vergelijkbare, 
toereikende en actuele informatie over de 
kwaliteit van hun diensten, inclusief 
gelijkwaardige toegang voor
eindgebruikers met een handicap, 
publiceren. Op verzoek wordt de 
informatie vóór publicatie eveneens aan de 
nationale regelgevende instantie verstrekt.'

eindgebruikers vergelijkbare, toereikende 
en actuele informatie over de kwaliteit van 
hun diensten, met bijzondere nadruk op 
informatie over gelijkwaardige toegang 
voor eindgebruikers met een handicap, 
publiceren. Op verzoek wordt de 
informatie vóór publicatie eveneens aan de 
nationale regelgevende instantie verstrekt.'

Or. en

Motivering

Dit amendement betekent een versterking van de verplichting om gehandicapte 
eindgebruikers informatie te bieden over gelijkwaardige toegang.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 13 – letter b)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde een achteruitgang van de 
dienstverlening en een vertraging van het 
verkeer over de netwerken te voorkomen, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Autoriteit, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen treffen 
inzake minimumeisen voor de kwaliteit 
van de dienstverlening die door de 
nationale regelgevende instantie moeten 
worden opgelegd aan ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken 
aanbieden. Deze maatregelen, die bedoeld 
zijn om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 37, lid 2. Om dwingende en 
spoedeisende redenen kan de Commissie 
de urgentieprocedure van artikel 37, lid 3, 
gebruiken.

3. De lidstaten zorgen voor transparantie 
en non-discriminatie bij diensten op alle 
netwerken (webneutraliteit). Teneinde een 
achteruitgang van de dienstverlening en 
een vertraging van het verkeer over de 
netwerken te voorkomen, kan de 
Commissie, na raadpleging van de (xxx), 
technische tenuitvoerleggingsmaatregelen 
treffen inzake minimumeisen voor de 
kwaliteit van de dienstverlening die door 
de nationale regelgevende instantie moeten 
worden opgelegd aan ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken 
aanbieden. Deze maatregelen die bedoeld 
zijn om niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te wijzigen door deze aan te 
vullen, worden vastgesteld overeenkomstig  
de regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 37, lid 2.

Or. en
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Motivering

Het beginsel van webneutraliteit moet duidelijker worden beklemtoond.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 14
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 23

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 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 
noodzakelijke maatregelen nemen om een 
ononderbroken toegang tot de 
noodhulpdiensten te waarborgen, die hun 
gehele grondgebied bestrijken.'

Or. en

Motivering

De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang tot noodhulpdiensten op hun gehele grondgebied 
gegarandeerd is, ook in afgelegen en perifere regio's. 

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten waaraan de ITU de 
internationale code "3883" heeft 
toegekend, belasten de Autoriteit met de 
exclusieve verantwoordelijkheid voor het 
beheer van de Europese 

Schrappen.
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telefoonnummerruimte.

Or. en

Motivering

Gezien de geringe vraag naar deze nummerruimte, bestaat er geen behoefte aan bepalingen 
voor het beheer van ETNS op Europees niveau.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 18
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Nummers worden zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen één werkdag volgend op 
het oorspronkelijke verzoek van de 
abonnee overgedragen en geactiveerd.

4. Nummers worden zo snel mogelijk en 
uiterlijk binnen drie werkdagen volgend op 
het oorspronkelijke verzoek van de 
abonnee overgedragen en geactiveerd.

Or. en

Motivering

De overdracht van nummers op de kortst mogelijke termijn is absoluut gewenst; een termijn 
van één dag is echter moeilijk te realiseren. 

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 19
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

De lidstaten kunnen ten aanzien van nader 
bepaalde radio- en audiovisuele 
mediadiensten en aanvullende diensten 
aan de onder hun bevoegdheid 
ressorterende ondernemingen die 
elektronische-communicatienetwerken 
aanbieden welke voor de distributie van 
radio- of audiovisuele mediadiensten naar 
het publiek worden gebruikt, redelijke 
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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.

doorgifteverplichtingen opleggen indien 
deze netwerken voor een significant aantal 
eindgebruikers het belangrijkste middel 
zijn om radio- en audiovisuele
mediadiensten te ontvangen. Dergelijke 
verplichtingen worden alleen opgelegd 
indien zij noodzakelijk zijn om 
doelstellingen van algemeen belang, als 
duidelijk en specifiek omschreven door 
elke lidstaat, te verwezenlijken en moeten 
evenredig en transparant zijn.

Or. en

Motivering

(i) De reikwijdte van deze voorschriften moet worden uitgebreid tot de audiovisuele 
mediadiensten in verband met nieuwe programma's en diensten. Diensten die gericht zijn op 
bepaalde groepen (ondertiteling) en aanvullende diensten voor het publiek als geheel 
(radiotekst, teletekst, programma-informatie) mogen niet worden uitgesloten van de 
doorgiftestatus.  (iii) De verwijzing naar nationale wetgeving moet worden geschrapt omdat 
in bepaalde lidstaten deze doelstellingen niet door wetgeving worden gereguleerd, terwijl in 
andere lidstaten met een federale structuur de goedkeuring van doorgiftevoorschriften niet 
valt onder de bevoegdheid van de federale wetgever. 

Amendement 20

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 

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 
nationale regelgevende instantie daarvan 
onverwijld in kennis. In de kennisgeving 
wordt de aard van de inbreuk omschreven 
en de gevolgen ervan en de getroffen 
maatregelen om de inbreuk aan te pakken, 
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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.

en worden voorts maatregelen aanbevolen 
om de negatieve gevolgen ervan te 
verlichten. De nationale regelgevende 
instantie bepaalt of de aanbieder van 
openbare electronische 
communicatiediensten de abonnee in 
kennis moet stellen van de inbreuk. De 
Commissie kan, na raadpleging van de 
(xxx), gepaste coördinerende maatregelen 
nemen om een consistente aanpak op 
communautair niveau te garanderen.
In voorkomend geval moet de betrokken 
nationale regelgevende instantie de 
nationale regelgevende instanties in 
andere lidstaten en de (xxx) van de 
inbreuk op de hoogte brengen. Wanneer 
bekendmaking van de inbreuk in het 
algemeen belang is kan de nationale 
regelgevende instantie het publiek 
informeren. 
Elke drie maanden dient de nationale 
regelgevende instantie een samenvattend 
verslag in bij de Commissie over de 
kennisgevingen die zij heeft ontvangen en 
de maatregelen die overeenkomstig dit lid 
zijn genomen.

Or. en

Motivering

Wanneer alle abonnees op de hoogte worden gebracht van alle inbreuken, kan er bij de 
consument verwarring ontstaan.  Het dient aan de nationale regelgevende instanties te 
worden overgelaten of het veiligheidsrisico en de eventuele gevolgen ernstig genoeg wordt 
geacht om preventief op te treden. De Commissie houdt toezicht op inbreuken op de  
veiligheid en op acties van de nationale regelgevende instanties ter voorkoming van eventuele 
schadelijke gevolgen van inbreuken. 

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een samenhangende 4. Teneinde een samenhangende 
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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. 

tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
(xxx) 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. 

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van deze richtlijn 
te wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 14 bis, lid 2. Om dwingende en 
spoedeisende redenen kan de Commissie 
de urgentieprocedure van artikel 14 bis, 
lid 3, gebruiken.'

Deze maatregelen, die bedoeld zijn om 
niet-essentiële elementen van deze richtlijn 
te wijzigen door deze aan te vullen, worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 14 bis, lid 2.

(Dit amendement, zowel de vervanging van 
de verwijzing naar de EECMA door '(xxx)' 
en het schrappen van de verwijzing naar de 
urgentieprocedure, is in de tekst als geheel
van toepassing  Goedkeuring vereist 
wijzigingen in de tekst als geheel)

Or. en

Motivering

(i) Het besluit tot de oprichting van de Europese Autoriteit voor de electronische-
communicatiemarkt wordt onderworpen aan een andere wetgevingsprocedure;   om redenen 
van samenhang stelt de rapporteur voor advies voor alle verwijzingen naar de EECMA in dit 
voorstel te schrappen.   Zelfs in urgente gevallen moet het Europees Parlement de 
gelegenheid hebben de geplande uitvoeringsmaatregelen te bestuderen; samenwerking tussen 
de instellingen is echter vereist om de uitvoeringsmaatregelen zo spoedig mogelijke te kunnen 
goedkeuren.   

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Artikel 13, lid 1, wordt vervangen 
door: 
1. Het gebruik van automatische 
oproepsystemen zonder menselijke 
tussenkomst (automatische 
oproepapparaten), fax, SMS,  of e-mail 
met het oog op direct marketing kan 
alleen worden toegestaan met betrekking 
tot abonnees die daarin vooraf hebben 
toegestemd.

Or. en

Motivering

Ongevraagde tekstboodschappen (SMS) moeten beschouwd worden als ongewenste 
communicatie. 
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