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BEKNOPTE MOTIVERING

Context van de richtlijn

Het voorstel van de Commissie voor wijzigingen in de aspecten in verband met 
consumentenrechten van het wetgevingspakket elektronische communicatie van 2002 is één 
van drie voorstellen voor wetgevingsherziening om het bestaande regelgevingskader, dat in 
2002 van kracht werd, te wijzigen. Het leeuwendeel van de herziening heeft betrekking op de 
richtlijn inzake de universele dienst en gebruikersrechten, met een kleiner aantal wijzigingen 
in de e-privacy-richtlijn en één kleine verandering in de verordening betreffende 
samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming. 

Daarbij komen twee aanverwante herzieningsvoorstellen die betrekking hebben op 
veranderingen in de andere drie richtlijnen elektronische communicatie (machtiging, toegang 
en kader) en het voorstel voor de oprichting van een Europese Autoriteit voor de 
elektronische-communicatiemarkt (Autoriteit). De rapporteur heeft daarom nauw met de 
rapporteurs voor deze herzieningsvoorstellen samengewerkt, om een consistente aanpak van 
de regelgeving te garanderen. 

Een van de cruciale elementen van een inclusieve informatiemaatschappij is de zorg voor een 
hoog niveau van bescherming van consumenten- en gebruikersrechten, inclusief het recht op 
privacy en de bescherming van gegevens bij elektronische communicatie, waardoor een vlotte 
ontwikkeling en brede verspreiding van vernieuwende diensten en toepassingen mogelijk 
wordt.

Het huidige voorstel voor een herziening van de wetgeving heeft als doel het 
regelgevingskader aan te passen door bepaalde consumenten- en gebruikersrechten te 
versterken (met name met het oog op een betere toegankelijkheid en de bevordering van een 
inclusieve informatiemaatschappij) en ervoor te zorgen dat de elektronische communicatie op 
een betrouwbare en veilige wijze verloopt en een hoog niveau van bescherming van de 
privacy van de burgers en van de persoonsgegevens waarborgt.

De twee doelstellingen van het onderhavige voorstel zijn: 

1) een versterking en verbetering van de consumentenbescherming en gebruikersrechten 
in de sector van de elektronische communicatie door, onder meer, de consumenten meer 
informatie te verstrekken over tarieven en leveringsvoorwaarden en door de toegang tot en het 
gebruik van elektronische communicatie, inclusief diensten voor gebruikers met een 
handicap, te vergemakkelijken. Voor deze aspecten heeft de rapporteur nauw samengewerkt 
met de Commissie interne markt en consumentenbescherming, die de status heeft van ten 
principale bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 47 van het Reglement. De rapporteur 
heeft daarom voor dit aspect geen amendementen voorgesteld;

2) een versterking van de bescherming van privacy en persoonsgegevens van natuurlijke 
personen in de elektronische-communicatiesector, met name door een nieuwe meldingsplicht 
bij inbreuken met betrekking tot gegevens en de invoering van betere 
handhavingsmechanismen. Voor deze specifieke aspecten is de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken bevoegd en verantwoordelijk verklaard, 
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overeenkomstig artikel 47 van het Reglement. In overleg met de rapporteur van de ten 
principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming heeft de 
rapporteur louter gefocust op de kwesties die binnen de bevoegdheden van de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken vallen. De rapporteur wil graag 
onderstrepen dat de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken op bijzonder positieve wijze hebben 
samengewerkt.

Aanpak van de rapporteur

De rapporteur stelt een aantal amendementen voor op de volgende aspecten van de 
voorstellen, met als algemeen doel een vereenvoudiging, verduidelijking en verscherping van 
de bepalingen.

Hoewel door tijdsgebrek geen rekening met het advies van de Groep van artikel 29 kon 
worden gehouden, heeft de rapporteur rekening gehouden met het advies over deze kwesties 
van de Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming en de suggesties van het 
bevoegde orgaan opgenomen.

Met name kunnen worden genoemd:

- opname van de recentste ontwikkelingen in de wetgeving van de lidstaten op het 
gebied van gegevensbescherming en in de rechterlijke uitspraken in de lidstaten met 
betrekking tot gegevensbescherming; 

- opname van de suggesties in het advies van de Europese Toezichthouder voor de 
gegevensbescherming, met name met betrekking tot 

- de opname van particuliere electronische-communicatienetwerken,

- de machtiging van rechtspersonen om in rechte op te treden in geval van schending 
van welke bepaling van de e-privacy-richtlijn ook; 

- toevoeging van een verduidelijking met betrekking tot de gevallen waarin 
verkeersgegevens als persoonsgegevens in de zin van artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG moeten 
worden beschouwd;

- precisering van het Commissievoorstel wat kennisgeving van inbreuken op de 
beveiliging betreft, om de rechtszekerheid op dit delicate punt te verbeteren; 

- precisering dat het Europees Agentschap voor netwerk- en informatieveiligheid 
(European Agency for Networks and Information Security, ENISA) het geschikte orgaan voor 
de behandeling van kwesties in verband met netwerkveiligheid is;  

- verduidelijking dat spyware, Trojaanse paarden en andere kwaadaardige software ook 
afkomstig van opslagmedia als cd-roms, USB-sticks enz. kunnen zijn; 

- opname van technologie die sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2002/58/EG is
opgekomen;
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- betere consumentenbescherming door verplicht te stellen dat voor bepaalde acties 
voorafgaande toestemming van de gebruikers is vereist.

De rapporteur legt deze voorstellen aan de commissie voor en staat open voor bijkomende 
suggesties om de onderhavige nuttige herzieningen te verbeteren.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 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 26 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

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, het recht op 
vertrouwelijkheid en veiligheid met 
betrekking tot systemen op het gebied van 
informatietechnologie en met name het 
recht op een persoonlijke levenssfeer, 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
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 26 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Met de bepalingen van deze 
richtlijn wordt Richtlijn 95/46/EG 
gespecificeerd en aangevuld en worden de 
legitieme belangen van abonnees, zowel 
natuurlijke als rechtspersonen, 
beschermd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 27
Richtlijn 2002/58/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De liberalisering van de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de snelle technologische 
ontwikkelingen hebben samen een 
krachtige stimulans gegeven voor de 
mededinging en de economische groei en 
hebben geresulteerd in een rijke diversiteit 
van via openbare elektronische-
communicatienetwerken aangeboden 
eindgebruikersdiensten. Er moet op 
worden toegezien dat consumenten en 
gebruikers eenzelfde hoog niveau van 
bescherming van de persoonsgegevens en 
de persoonlijke levenssfeer wordt 
geboden, ongeacht de technologie die 
wordt gebruikt om een specifieke dienst te 
leveren.

(27) De liberalisering van de markten voor 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten en de snelle technologische 
ontwikkelingen hebben samen een 
krachtige stimulans gegeven voor de 
mededinging en de economische groei en 
hebben geresulteerd in een rijke diversiteit 
van via openbare en particuliere 
elektronische-communicatienetwerken 
aangeboden eindgebruikersdiensten.
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Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

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, als de gegevens in 
kwestie op zich of in combinatie met 
andere gegevens betrekking hebben op 
een individu dat rechtstreeks 
identificeerbaar is door de instantie die 
voor de verwerking van de gegevens 
verantwoordelijk is.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) De aanbieder van een openbare 
elektronische-communicatiedienst treft 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om de veiligheid van zijn 
diensten te garanderen. Onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 95/46/EG en 
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Richtlijn 2006/24/EG moet met deze 
maatregelen worden gegarandeerd dat 
alleen gemachtigd personeel toegang tot 
de persoonsgegevens heeft en dat zowel de 
opgeslagen of verzonden 
persoonsgegevens als het netwerk en de 
diensten beschermd zijn. Bovendien moet 
een veiligheidsbeleid met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
uitgewerkt, om kwetsbaarheden in het 
systeem te identificeren, moet worden 
gezorgd voor geregelde monitoring en 
moeten preventieve, corrigerende en 
temperende maatregelen worden 
genomen.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 28 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) De nationale regelgevende 
instanties moeten toezicht op de genomen 
maatregelen houden en beste praktijen en 
prestaties onder openbare elektronische-
communicatiediensten verspreiden.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 29
Richtlijn 2002/58/EG
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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 nationale 
regelgevende instanties moeten 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

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 35 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

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 en met de voorafgaande 
toestemming van de gebruikers of 
abonnees. Hun moet duidelijke en 
volledige informatie worden verstrekt over 
de mogelijkheid hun toestemming voor de 
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verwerking van verkeersgegevens te allen 
tijde in te trekken. 

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 38 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Na de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon moet de Commissie 
bij de Raad en het Parlement een nieuw 
wetgevingsvoorstel over de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbeveiliging in 
elektronische communicatie indienen, met 
een nieuwe rechtsgrondslag.

Or. en

Amendement 10

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, wordt vervangen door 
de volgende tekst:

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, het recht op 
vertrouwelijkheid en veiligheid met 
betrekking tot systemen op het gebied van 
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informatietechnologie en met name het 
recht op een persoonlijke levenssfeer, 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

Motivering

Om rekening te houden met de actuele ontwikkelingen in de wetten van de lidstaten met 
betrekking tot de persoonlijke levenssfeer in het kader van elektronische communicatie en 
Richtlijn 2002/58/EG aan de recentste rechterlijke uitspraken in de lidstaten aan te passen.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Artikel 1, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Voor de doelstellingen van lid 1 vormen 
de bepalingen van deze richtlijn een 
specificatie van en een aanvulling op 
Richtlijn 95/46/EG. Bovendien voorzien 
zij in bescherming van de rechtmatige 
belangen van abonnees die natuurlijke of 
rechtspersonen zijn.

Or. en

Motivering

In de richtlijn worden de specifieke belangen van rechtspersonen vermeld, zonder dat 
rekening wordt gehouden met consumenten. Aangezien deze richtlijn vooral bedoeld is om de 
gegevens en economische belangen van natuurlijke personen te beschermen, moet een 
referentie naar deze personen worden ingevoegd.
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter. Artikel 2, lid 2, wordt vervangen 
door:

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 gegevens betrekking hebben op 
een individu dat rechtstreeks 
identificeerbaar is door de instantie die 
voor de verwerking van de gegevens 
verantwoordelijk is.

Or. en

Motivering

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de Deze richtlijn is van toepassing op de 



PA\721165NL.doc 13/26 PE405.782v02-00

NL

verwerking van persoonsgegevens in 
verband met de levering van openbare 
elektronische-communicatiediensten over 
openbare communicatienetwerken in de 
Gemeenschap, inclusief openbare 
communicatienetwerken die systemen voor 
gegevensverzameling en identificatie 
ondersteunen.

verwerking van persoonsgegevens in 
verband met de levering van openbare 
elektronische-communicatiediensten over 
openbare en particuliere 
communicatienetwerken in de 
Gemeenschap, inclusief openbare en 
particuliere communicatienetwerken die 
systemen voor gegevensverzameling en 
identificatie ondersteunen.

Or. en

Motivering

Aangezien er een trend is dat diensten steeds meer een mengeling worden van openbare en 
particuliere diensten, moet het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgebreid. Met dit 
amendement worden de aanbevelingen van de Groep van artikel 29 van 26 september 2006 
en het advies van de Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming over dit voorstel 
voor een wijzigingsbesluit gevolgd.

Amendement 14

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

a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"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 
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maatregelen om het netwerk en de 
diensten te beschermen tegen accidenteel, 
onwettig of niet-geautoriseerd gebruik en 
interferentie met of verhindering van de 
werking of beschikbaarheid ervan, 
inclusief onder andere de verspreiding 
van ongevraagde of frauduleuze 
elektronische boodschappen;  

- 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 
voor het nemen van preventieve, 
corrigerende en temperende maatregelen 
tegen beveiligingsincidenten die tot een 
inbreuk op de beveiliging kunnen leiden;”

Or. en

Motivering

De passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid te garanderen 
moeten in de tekst van de richtlijn worden verduidelijkt, om een hoog veiligheidspeil binnen 
Europa te waarborgen. Voorts moeten de kwetsbaarheden in het systeem worden 
geïdentificeerd, moet worden gezorgd voor geregelde monitoring en moeten preventieve, 
corrigerende en temperende maatregelen worden genomen.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 3 – letter a ter) (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) Het volgende lid wordt ingevoegd:

"1 ter. De nationale regelgevende 
instanties zijn bevoegd om de door de 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatiediensten en van diensten 
van de informatiemaatschappij genomen 
maatregelen te controleren en formuleren 
aanbevelingen over beste praktijken en 
prestatie-indicatoren voor het 
veiligheidspeil dat met deze maatregelen 
moet worden gehaald."

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties moeten toezicht op de genomen maatregelen houden en 
beste praktijen en prestaties onder openbare elektronische-communicatiediensten 
verspreiden.

Amendement 16

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 

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 en elk 
via internet diensten aan consumenten 
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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.

verlenend bedrijf dat de voor de 
verwerking van de gegevens 
verantwoordelijke instantie en aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij is, 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.

Or. en

Motivering

De grote meerderheid van de inbreuken op de beveiliging is erg beperkt van omvang en leidt 
niet tot een groot gevaar voor de veiligheid. Deze inbreuken komen evenwel ook vaak voor. 
Daarom is kennisgeving alleen verplicht, als ernstige inbreuken worden vastgesteld, 
bijvoorbeeld diefstal van de klantenlijsten van aanbieders van internetdiensten met de IP-
adressen en identificatie van de klanten. Toch moet de nationale regelgevende instantie 
worden ingelicht, opdat zij de ernst van de inbreuk op de beveiliging kan beoordelen. Het 
onderscheid tussen aanbieders van elektronische diensten en instanties die verantwoordelijk 
voor de gegevensverwerking zijn, is cruciaal, aangezien er gevallen zijn waar aanbieders van 
elektronische diensten fungeren als doorgeefluik voor gegevens ("mere conduit") en niet in 
een positie verkeren om te beoordelen of persoonlijke informatie gecompromitteerd is.

Amendement 17

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 nationale regelgevende 
instantie onderzoekt de ernst van de 
inbreuk en stelt deze vast. Als de inbreuk 
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ernstig wordt geacht, verplicht de 
nationale regelgevende instantie de 
aanbieder van de openbare elektronische-
communicatiediensten en de aanbieder 
van diensten van de 
informatiemaatschappij om de 
rechtstreeks door de inbreuk getroffen 
abonnees onverwijld naar behoren in te 
lichten. De kennisgeving omvat de 
informatie in lid 3.
De kennisgeving van een ernstige inbreuk 
kan worden uitgesteld, als zij het verloop 
van een strafrechtelijk onderzoek naar de
ernstige inbreuk kan belemmeren.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instantie beoordeelt de ernst van de inbreuk op de beveiliging. 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met situaties waar een vertraging van de 
kennisgeving verantwoord kan zijn.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De ernst van een inbreuk waarover 
de abonnees moeten worden ingelicht, 
wordt vastgesteld volgens de 
omstandigheden ervan, zoals het risico 
voor de persoonsgegevens waarop de 
inbreuk betrekking heeft, het type 
gegevens waarop de inbreuk betrekking 
heeft, het aantal abonnees dat is getroffen 
en de onmiddellijke of potentiële impact 
van de inbreuk op de dienstverlening. 

Or. en
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Motivering

Voor de duidelijkheid moeten de omstandigheden waarin een inbreuk op de beveiliging als 
ernstig wordt beschouwd, zodat kennisgeving aan de abonnee verantwoord is, in de richtlijn 
worden gespecificeerd.

Amendement 19

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

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 abonnees 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 adequate maatregelen voor 
technologische bescherming, inclusief,
maar niet uitsluitend, adequate 
encryptietechnologie, die de gegevens 
onbegrijpelijk maken in geval van 
accidenteel of onwettig verlies, wijziging, 
niet-geautoriseerde vrijgave van of 
toegang tot persoonsgegevens, verstuurd, 
opgeslagen of anderszins // adequate 
maatregelen voor technologische 
bescherming die de persoonsgegevens 
beschikbaar maken in geval van 
accidenteel of onwettig verlies.

Or. en

Motivering

Als voor de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft, geen redelijk risico 
bestaat, moet vrijstelling van de verplichting tot inkennisstelling mogelijk zijn. Bij 
bekendwording van gecodeerde gegevens is inkennisstelling bijvoorbeeld niet nodig – deze 
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gegevens kunnen door niemand anders dan de dienstenaanbieder worden gelezen.

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Teneinde een samenhangende 
tenuitvoerlegging van de in de leden 1, 2 
en 3 bedoelde maatregelen te waarborgen, 
kan de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Autoriteit voor de elektronische-
communicatiemarkt (hierna "de 
Autoriteit") en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen vaststellen
in verband met, onder meer, de 
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, 
moet de Commissie, na raadpleging van de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming en het Europees 
Agentschap voor netwerk- en 
informatieveiligheid (European Agency 
for Networks and Information Security, 
ENISA), technische 
tenuitvoerleggingsmaatregelen aanbevelen 
in verband met, onder meer, de 
maatregelen in lid 1 bis en de 
omstandigheden, het formaat en de 
procedures die gelden voor de in de leden 
3 bis en 3 ter bedoelde 
informatieverstrekkings- en 
kennisgevingseisen.

Or. en

Motivering

De Autoriteit heeft als taak maatregelen op dit gebied aan te bevelen, maar niet ze goed te 
keuren.

Amendement 21

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

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 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-
communicatienetwerk, of, indien strikt 
noodzakelijk, voor de levering van een 
uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker 
gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij.'

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat verbod en toestemming overeenkomstig dit artikel ook 
gelden in situaties waar spyware, Trojaanse paarden, cookies of andere software te vinden 
zijn op opslagmedia als cd-roms, USB-sticks enz.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Artikel 6, lid 3, wordt vervangen 
door:

"3. De aanbieder van een openbare 
elektronische-communicatiedienst mag 
ten behoeve van de marketing van 
elektronische-communicatiediensten of 
voor de levering van diensten met 
toegevoegde waarde de in lid 1 bedoelde 
gegevens verwerken voor zover en voor 
zolang dat nodig is voor dergelijke 
diensten of marketing, indien de abonnee 
of de gebruiker waarop de gegevens 
betrekking hebben daartoe vooraf zijn 
toestemming heeft gegeven. Gebruikers of 
abonnees kunnen hun toestemming voor 
de verwerking van verkeersgegevens te 
allen tijde intrekken."

Or. en

Motivering

Als wordt gespecificeerd dat de gebruiker vóór enige verwerking zijn toestemming moet 
geven, is de naleving van deze verplichting beter gegarandeerd.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG 
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Artikel 9, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

"1. Wanneer andere locatiegegevens dan 
verkeersgegevens die betrekking hebben 
op gebruikers of abonnees van 
elektronische-communicatienetwerken of 
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-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, voorafgaand aan 
het verkrijgen van hun toestemming, in 
kennis stellen van de soort 
locatiegegevens anders dan 
verkeersgegevens, die zullen worden 
verwerkt, en van de doeleinden en de duur 
van die verwerking, en hun meedelen 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 of abonnees wordt duidelijke 
en volledige informatie verstrekt over de 
mogelijkheid hun toestemming voor de 
verwerking van verkeersgegevens te allen 
tijde in te trekken."

Or. en

Motivering

Als wordt gespecificeerd dat de gebruiker vóór enige verwerking zijn toestemming moet 
geven, is de naleving van deze verplichting beter gegarandeerd. Bovendien wordt ervoor 
gezorgd dat de gebruiker niet ontmoedigd wordt om zijn toestemming in te trekken als gevolg 
van moeilijkheden om de desbetreffende informatie te vinden.

Amendement 24

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

4 quater. Artikel 13, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

"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

Naast de vermelde technieken zijn ook sms'jes een geliefd reclamemedium geworden. Dit mag 
evenwel niet leiden tot spamming en daarom is ook hiervoor voorafgaande toestemming 
nodig.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 4 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG 
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement-{}-

4 quinquies. Artikel 13, lid 4, wordt 
vervangen door de volgende tekst:
"4. Het is in ieder geval verboden 
elektronische post met het oog op direct 
marketing te verzenden waarbij de 
identiteit van de afzender namens wie de 
communicatie plaatsvindt, wordt 
gemaskeerd of verborgen, met schending 
van artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG, 
met links naar sites met een kwaadwillige 
of frauduleuze opzet of zonder dat een 
geldig adres wordt vermeld waaraan de 
ontvanger een verzoek tot beëindiging van 
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dergelijke communicatie kan richten.

Or. en

Motivering

Naast de richtlĳn betreffende privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG) stelt ook 
de richtlijn inzake elektronische handel (2000/31/EG) duidelijke regels vast over de 
informatie die door een verzender van elektronische commerciële mededelingen moet worden 
verstrekt.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2002/58/EG 
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Onverminderd de administratieve 
voorzieningen die onder meer 
overeenkomstig artikel 15 bis, lid 2, 
kunnen worden genomen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat natuurlijke of 
rechtspersonen die een rechtmatig belang 
hebben bij de bestrijding van inbreuken op 
nationale, overeenkomstig dit artikel
vastgestelde bepalingen, inclusief 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten die hun rechtmatige 
ondernemingsbelangen of de belangen van 
hun klanten beschermen, dergelijke 
inbreuken bij de rechter aanhangig kunnen 
maken.

6. Onverminderd de administratieve 
voorzieningen die onder meer 
overeenkomstig artikel 15 bis, lid 2, 
kunnen worden genomen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat natuurlijke of 
rechtspersonen die een rechtmatig belang 
hebben bij de bestrijding van inbreuken op 
nationale, overeenkomstig deze richtlijn
vastgestelde bepalingen, inclusief 
aanbieders van elektronische-
communicatiediensten die hun rechtmatige 
ondernemingsbelangen of de belangen van 
hun klanten beschermen, dergelijke 
inbreuken bij de rechter aanhangig kunnen 
maken.

Or. en

Motivering

Het nieuwe artikel 13, lid 6, voorziet in burgerlijke procedures voor individuen of 
rechtspersonen, met name aanbieders van elektronische-communicatiediensten, om 
schendingen van artikel 13 van de e-privacy-richtlijn, dat betrekking heeft op spam, aan te 
pakken. Overeenkomstig het advies van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming ziet de rapporteur geen reden om deze nieuwe mogelijkheid te beperken 
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tot schendingen van artikel 13 en daarom stelt hij voor rechtspersonen te machtigen in rechte 
op te treden bij schending van welke bepaling van de e-privacy-richtlijn ook.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/58/EG 
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Artikel 15, lid 1, wordt vervangen 
door:
"1. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen ter beperking van de 
reikwijdte van de in 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 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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Motivering

Om rekening te houden met de actuele ontwikkelingen in de wetten van de lidstaten met 
betrekking tot de persoonlijke levenssfeer in het kader van elektronische communicatie en 
Richtlijn 2002/58/EG aan de recentste rechterlijke uitspraken in de lidstaten aan te passen.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 18 bis
Na het Verdrag van Lissabon

Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon dient de 
Commissie een nieuw voorstel over de
persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbeveiliging in elektronische 
communicatie in, met als nieuwe 
rechtsgrondslag artikel 16. 

Or. en

Motivering

Huidige rechtsgrondslag is artikel 95 van het EG-Verdrag. Als het Verdrag van Lissabon 
eenmaal van kracht is, is een afzonderlijke rechtsgrondslag mogelijk voor 
gegevensbescherming met betrekking tot e-privacy en elektronische communicatie waarmee 
een ruimer toepassingsgebied mogelijk is en zo een adequatere aanpak van kwesties in 
verband met de persoonlijke levenssfeer en gegevensbeveiliging, aangezien elektronische-
communicatietechnologie evolueert.
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