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BEKNOPTE MOTIVERING

1. De reikwijdte van het voorstel van de Commissie

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn beoogt het regelgevend kader in dier voege aan te 
passen dat bepaalde rechten van consumenten en gebruikers worden  versterkt (met name wat 
betreft een betere toegang tot en bevordering van een inclusieve informatiesamenleving) en dat 
de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektronische communicatie verzekerd wordt met een 
hoge niveau van bescherming voor de privacy van de individu en de persoonlijke data.

2. Het standpunt van uw rapporteur voor advies

Elektronische communicatie vormt een belangrijke grondslag voor de economie van de EU en de 
ruime beschikbaarheid van betaalbare en veilige netwerken voor breedbandcommunicatie vormt 
een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van het potentieel dat deze communicatie biedt 
op het gebied van groei en werkgelegenheid.

Artikel 95 EGV is de adequate rechtsgrondslag en het richtlijnvoorstel  omvat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid. Over het algemeen stemt uw rapporteur voor advies in met de 
doelstellingen van het Commissievoorstel. Versterking van bepaalde rechten van consumenten 
en gebruikers en het garanderen van de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektronische 
communicatie, met garantie van een hoog niveau van bescherming voor de privacy voor 
individuen en persoonsgegevens, zijn doelstellingen die van het allergrootste belang zijn. 
Bovendien acht uw rapporteur het van essentiële betekenis ervoor te zorgen dat de markten een 
ruimere keus bieden, de consumenten beter geïnformeerd zijn over de leveringsvoorwaarden en 
de tarieven en dat zij gemakkelijker van provider kunnen veranderen. Uw rapporteur koestert 
daarom dezelfde zorgen als de Commissie ten aanzien van de noodzaak tot wijziging van de 
bestaande richtlijn inzake universele diensten en de richtlijn inzake privacy en elektronische 
communicatie, zulks  met het oog op:
- verbetering van de transparantie en publicatie van informatie voor eindgebruikers;
- vergemakkelijking van het gebruik van en de toegang tot elektronische communicatie voor 

gebruikers met een handicap;
- vergemakkelijking van de mogelijkheid voor de consumenten om van providers te 

veranderen, onder meer door bepalingen die de overdraagbaarheid van nummers
vergemakkelijken;

- verscherping van de verplichtingen die aan nooddiensten verbonden zijn;
- verzekering van een elementaire connectiviteit en kwaliteit van de dienst;
- invoering van verplichte melding van veiligheidsovertredingen, die ertoe leiden dat 

persoonlijke gegevens van gebruikers verloren gaan of anderszins worden aangetast;
- verscherping van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de veiligheid van de netwerken 

en de informatie, welke in overleg met de nog op te richten autoriteit moeten worden 
vastgesteld;

- verscherping van de uitvoerings- en nalevingsbepalingen die ervoor moeten zorgen dat er op 
het niveau van de lidstaten voldoende middelen beschikbaar zijn om spam te bestrijden;

- modernisering van specifieke bepalingen van de richtlijnen, teneinde deze aan te passen aan 
de technologische ontwikkelingen  en de ontwikkelingen op de markten, waarbij ook moet 
worden gedacht aan het schrappen van een aantal verouderde of redundante bepalingen.



PE402.737v02-00 4/8 PA\715106NL.doc

NL

Uw rapporteur voor advies wil echter een aantal wijzigingsbesluiten  voorstellen om het 
onderhavige voorstel te verbeteren, en er met name voor te zorgen dat beter rekening wordt 
gehouden met enkele juridische en sociale aspecten.
Meer specifiek gaat het erom dat artikel 7 van de richtlijn voor universele dienstverlening, zoals 
gewijzigd door het voorstel van de Commissie, de lidstaten ertoe verplicht worden bijzondere 
maatregelen te nemen voor gebruikers met een handicap en uw rapporteur voor advies zou in dit 
verband een wijzigingsbesluit willen voorstellen op artikel 9 van dezelfde richtlijn, dat  ervoor 
moet zorgen dat hetzelfde resultaat wordt bereikt, bovendien rekening houdend met de belangen 
van consumenten met lage inkomens, een handicap of speciale sociale behoeften.
In de tweede plaats is het van fundamenteel belang te zorgen voor een zo hoog mogelijke niveau 
van bescherming van de persoonsgegevens van abonnees. In dit verband zou het voorstellen van 
niet-verplichte acties van de kant van de betrokken ondernemingen wellicht niet voldoende 
kunnen zijn. In verband hiermee wordt daarom een wijzigingsbesluit voorgesteld op artikel 20 
van de richtlijn inzake universele dienstverlening.
In de derde plaats stelt uw rapporteur voor advies vast dat interactieve gidsen of technieken die 
het de gebruikers mogelijk maken een onafhankelijke evaluatie van de kosten op te stellen vaak 
niet op de markt worden geleverd . Hij vindt bovendien dat er sprake is van een interne 
tegenstrijdigheid wanneer de nationale regelgevende autoriteit verplicht wordt om (vermoedelijk 
gratis) hiervoor te zorgen, terwijl  tegelijkertijd aan derde partijen wordt toegestaan om 
dergelijke gidsen en technieken te verkopen. Artikel 21 van de richtlijn inzake universele 
dienstverlening en overweging 15 van de wijzigingstekst moeten daarom worden geamendeerd.
Tenslotte moet artikel 28 van genoemde richtlijn in dier voege worden geamendeerd dat 
besluiten van de nationale regelgevende autoriteiten altijd aan een juridische controle kunnen 
worden onderworpen, met name wanneer deze leiden tot beperking van de toegang van 
ondernemingen tot marktposities.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken 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 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De beschikbaarheid van transparante, 
actuele en vergelijkbare tarieven is een 
cruciaal element voor consumenten op 
concurrerende markten waar verscheidene 
dienstverleners hun diensten aanbieden. De 
gebruikers van elektronische-
communicatiediensten moeten in staat zijn 
gemakkelijk de prijzen van de diverse op 
de markt aangeboden diensten te 
vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie 

(15) De beschikbaarheid van transparante, 
actuele en vergelijkbare tarieven is een 
cruciaal element voor consumenten op 
concurrerende markten waar verscheidene 
dienstverleners hun diensten aanbieden. De 
gebruikers van elektronische-
communicatiediensten moeten in staat zijn 
gemakkelijk de prijzen van de diverse op 
de markt aangeboden diensten te 
vergelijken, gebaseerd op tariefinformatie 
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die in een gemakkelijk toegankelijke vorm 
bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te 
stellen gemakkelijk de prijzen te 
vergelijken, moeten de nationale 
regelgevende instanties over de 
bevoegdheid beschikken om van de 
aanbieders van diensten een grotere 
tarieftransparantie te eisen en ervoor te 
zorgen dat derden het recht krijgen om 
kosteloos de publiek beschikbare tarieven 
te gebruiken welke door de 
ondernemingen die elektronische-
communicatiediensten aanbieden bekend 
zijn gemaakt. Zij moeten ook tariefgidsen 
beschikbaar stellen wanneer de markt die 
niet levert. De aanbieders van diensten 
hebben geen recht op vergoeding voor 
dergelijk gebruik van tarieven die al 
bekend zijn gemaakt en aldus tot het 
publieke domein behoren. Bovendien 
moeten de gebruikers op toereikende wijze 
worden geïnformeerd over de relevante 
prijs of het type van de aangeboden dienst 
alvorens zij een dienst aankopen, met name 
als een freephone-nummer gepaard gaat 
met extra kosten. De Commissie moet in 
staat zijn technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te 
stellen om te waarborgen dat de 
eindgebruikers profiteren van een 
samenhangende aanpak met het oog op 
tarieftransparantie in de Gemeenschap.

die in een gemakkelijk toegankelijke vorm 
bekend wordt gemaakt. Om hen in staat te 
stellen gemakkelijk de prijzen te
vergelijken, moeten de nationale 
regelgevende instanties over de 
bevoegdheid beschikken om van de 
aanbieders van diensten een grotere 
tarieftransparantie te eisen. Zij moeten ook 
tariefgidsen beschikbaar stellen wanneer de 
markt die niet levert. De aanbieders van 
diensten hebben geen recht op vergoeding 
voor dergelijk gebruik van tarieven die al 
bekend zijn gemaakt en aldus tot het 
publieke domein behoren. Bovendien 
moeten de gebruikers op toereikende wijze 
worden geïnformeerd over de relevante 
prijs of het type van de aangeboden dienst 
alvorens zij een dienst aankopen, met name 
als een freephone-nummer gepaard gaat 
met extra kosten. De Commissie moet in 
staat zijn technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vast te 
stellen om te waarborgen dat de 
eindgebruikers profiteren van een 
samenhangende aanpak met het oog op 
tarieftransparantie in de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Wanneer interactieve gídsen of technieken die gebruikers in staat stellen een onafhankelijke
evaluatie van de kosten te maken op de markt niet worden aangeboden, is het van het 
allergrootste belang de nadruk te leggen op de rol van de nationale regelgevende autoriteiten, 
eerder dan op derde partijen die uit zijn op het maken van winst.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 7
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 9 – leden 2 en 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het licht van de nationale 
omstandigheden kunnen de lidstaten 
verlangen dat de aangewezen 
ondernemingen de consument tariefopties 
of -pakketten aanbieden die afwijken van 
die welke onder de gebruikelijke 
commerciële voorwaarden worden 
verstrekt, met name om ervoor te zorgen 
dat consumenten met een laag inkomen of 
met bijzondere sociale behoeften niet 
wordt verhinderd gebruik te maken van de 
in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang 
of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en 
de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als 
vallend onder de 
universeledienstverplichtingen en die door 
de aangewezen ondernemingen worden 
aangeboden.

3. In aanvulling op bepalingen luidens 
welke aangewezen ondernemingen 
bijzondere tariefopties moeten aanbieden 
of moeten voldoen aan voorschriften 
inzake maximumprijzen of geografische 
gemiddelden of andere vergelijkbare 
regelingen, kunnen de lidstaten voorzien 
in waarborgen dat consumenten van wie 
vaststaat dat zij een laag inkomen, een 
handicap of bijzondere sociale behoeften 
hebben, worden bijgestaan.

2. In het licht van de nationale 
omstandigheden moeten de lidstaten 
verlangen dat de aangewezen 
ondernemingen de consument tariefopties 
of -pakketten aanbieden die afwijken van 
die welke onder de gebruikelijke 
commerciële voorwaarden worden 
verstrekt, met name om ervoor te zorgen 
dat consumenten met een laag inkomen of 
met bijzondere sociale behoeften niet 
wordt verhinderd gebruik te maken van de 
in artikel 4, lid 1, bedoelde netwerktoegang 
of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en 
de artikelen 5, 6 en 7 zijn aangemerkt als 
vallend onder de 
universeledienstverplichtingen en die door 
de aangewezen ondernemingen worden 
aangeboden.

3. In aanvulling op bepalingen luidens 
welke aangewezen ondernemingen 
bijzondere tariefopties moeten aanbieden 
of moeten voldoen aan voorschriften 
inzake maximumprijzen of geografische 
gemiddelden of andere vergelijkbare 
regelingen, moeten de lidstaten voorzien in 
waarborgen dat consumenten van wie 
vaststaat dat zij een laag inkomen, een 
handicap of bijzondere sociale behoeften 
hebben, worden bijgestaan.

Or. en

Motivering

Artikel 7 van de Richtlijn inzake universele dienstverlening, zoals gewijzigd door de Commissie, 
verplicht de lidstaten tot het nemen van bijzondere maatregelen ten behoeve van gebruikers met 
een handicap. Het voorgestelde amendement beoogt hetzelfde resultaat als deze bepaling.

Amendement 3

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

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

h) de actie die door de onderneming welke 
de aansluiting en/of de diensten aanbiedt 
moet worden ondernomen om de 
vertrouwelijkheid te respecteren van de
persoonlijke gegevens van de abonnees en 
de actie die moet worden ondernomen  in 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden.

Or. en

Motivering

Het is van het grootste belang te zorgen voor een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van 
de persoonlijke gegevens van de abonnees. Niet-verplichte acties zouden ontoereikend zijn om 
dit doel te bereiken. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 12
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De nationale regelgevende instanties 
bevorderen het verstrekken van informatie 
om eindgebruikers en consumenten met 
behulp van interactieve gidsen of 
soortgelijke technieken in staat te stellen 
zich een onafhankelijk oordeel te vormen 
over de kosten van een alternatief 
gebruikspatroon. De lidstaten waken erover 
dat de nationale regelgevende instanties 
dergelijke gidsen en technieken 
beschikbaar maken wanneer zij niet op de 
markt te vinden zijn. Derden hebben het 
recht om, met het doel dergelijke 
interactieve gidsen of soortgelijke 
technieken te verkopen of beschikbaar te 
maken, kosteloos de tarieven te gebruiken 
die zijn bekendgemaakt door de 
aanbieders van elektronische-
communicatienetwerken en/of -diensten.

3. De nationale regelgevende instanties 
bevorderen het verstrekken van informatie 
om eindgebruikers en consumenten met 
behulp van interactieve gidsen of 
soortgelijke technieken in staat te stellen 
zich een onafhankelijk oordeel te vormen 
over de kosten van een alternatief 
gebruikspatroon. De lidstaten waken erover 
dat de nationale regelgevende instanties 
dergelijke gidsen en technieken 
beschikbaar maken wanneer zij niet op de 
markt te vinden zijn.
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Or. en

Motivering

Wanneer interactieve gídsen of technieken, die gebruikers in staat stellen om  een onafhankelijke 
evaluatie van de kosten te maken,  op de markt niet worden aangeboden, getuigt het van 
tegenstrijdigheid om enerzijds te bepalen dat de nationale regelgevende autoriteiten deze 
(vermoedelijk gratis) moeten verstrekken, en dan tegelijkertijd derde partijen de verkoop van 
deze gidsen of technieken toe te staan.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – punt 16
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De nationale regelgevende instanties 
kunnen gevalsgewijs de toegang tot 
nummers en diensten blokkeren wanneer 
dit gerechtvaardigd is om redenen van 
fraude of misbruik.
Een besluit van de lidstaten om de 
toegang tot bepaalde nummers of diensten 
te blokkeren, moet altijd aan juridische 
controle kunnen worden onderworpen.

Or. en

Motivering

Besluiten van de nationale regelgevende autoriteiten  moeten altijd aan juridische controle 
kunnen worden onderworpen, vooral wanneer er sprake is van beperking van de toegang van 
ondernemingen tot marktposities.
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