
PR\856370NL.doc PE458.562v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie interne markt en consumentenbescherming

2010/2274(INI)

25.4.2011

ONTWERPVERSLAG
over de universele dienst en het alarmnummer "112"
(2010/2274(INI))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Sylvana Rapti

Rapporteur voor advies (*): José Manuel Fernandes, Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid

(*) Procedure met medeverantwoordelijke commissies - Artikel 50 van het 
Reglement



PE458.562v01-00 2/12 PR\856370NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................9



PR\856370NL.doc 3/12 PE458.562v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de universele dienst en het alarmnummer "112"
(2010/2274(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn)1, 

– gezien Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming2,

– gezien Richtlijn 2002/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en 
gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, 
Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de 
bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en 
Verordening EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 
consumentenbescherming3, 

– gezien Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn)4, 

– gezien Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en 
bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn)5, 

– gezien Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten6,

– gezien Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 
2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 
2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van 
elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 
2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -

                                               
1 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
2 PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1.
3 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11.
4 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
5 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
6 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 21.
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diensten1, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau2,

– gezien Richtlĳn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke 
levenssfeer in de sector elektronische communicatie3,

– gezien de door de Commissie op 2 maart 2010 gestarte publieke raadpleging over 
toekomstige beginselen van de universele dienst voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 20 september 2010 getiteld "Breedband in 
Europa: investeren in digitale groei" (COM(2010)0472),

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van het eerste programma voor het radiospectrumbeleid 
(COM(2010)0471),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 20 september 2010 inzake geregelde 
toegang tot NGA-netwerken (toegangsnetwerken van de volgende generatie),

– gezien het werkdocument van het communicatiecomité van de Commissie getiteld 
"Toegang tot breedband in de EU: de situatie op 1 juli 2010",

– gezien de Mededeling van de Commissie van 25 augustus 2010 getiteld 
"Voortgangsverslag over de eengemaakte Europese markt voor elektronische 
communicatie 2009 (15e verslag) SEC(2010)630" (COM(2010)0253),

– gezien de vierde editie van het "Scorebord betreffende consumentenmarkten - Making 
markets work for consumers" van oktober 2010,

– gezien Beschikking 91/396/EEG van de Raad van 29 juli 1991 inzake invoering van een 
gemeenschappelijk Europees oproepnumer voor hulpdiensten4,

– gezien Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
juni 2007 betreffende roaming op openbare mobiele telefoonnetwerken binnen de 
Gemeenschap5, 

– gezien de studie getiteld "The European Emergency Number 112" (Flash Eurobarometer 
314),

                                               
1 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 37.
2 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1.
3 PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.
4 PB L 217 van 6.8.1991, blz. 31.
5 PB L 171 van 29.6.2007, blz. 32.
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– gezien het werkdocument van het communicatiecomité van de Commissie getiteld 
"Implementation of the European emergency number 112 - Results of the fourth data-
gathering round" (10 februari 2011), 

– gezien zijn verklaring van 25 september 2007 over het Europees alarmnummer "112"1,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 
advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-
0000/2011),

A. overwegende dat de universeledienstrichtlijn sociale uitsluiting beoogt te voorkomen door 
te waarborgen dat burgers in plattelands- en afgelegen gebieden en huishoudens met een 
laag inkomen betaalbare toegang hebben tot elementaire en essentiële 
telecommunicatiediensten,

B. overwegende dat de universele dienst is gedefinieerd als het 'minimumpakket diensten van 
gespecificeerde kwaliteit waar alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs, rekening 
houdend met specifieke nationale omstandigheden en zonder verstoring van de 
concurrentie, toegang toe hebben',

C. overwegende dat de implementatie van de herziene universeledienstrichtlijn nog niet kan 
worden beoordeeld omdat de omzettingsdeadline 25 mei 2011 is en de periode van drie 
jaar die vereist is voor de beoordeling nog maar net is begonnen,

D. overwegende dat de bestaande wetgeving wat het behalen van positieve resultaten voor 
burgers betreft geen op zichzelf staand doel is en dat ook gewerkt moet worden aan het 
maximaliseren van de voordelen van nieuwe maatregelen door middel van continu 
toezicht door de lidstaten en door middel van inspanningen gericht op het verbeteren van 
de kwaliteit, en van de volledigheid en zichtbaarheid van informatie, 

E. overwegende dat de interne markt nooit als helemaal voltooid kan worden beschouwd en 
steeds weer opnieuw moet worden beoordeeld rekening houdend met sociale behoeften, 
technologische ontwikkelingen en socialebeschermingswaarborgen, en dat altijd voor 
economische ontwikkeling en groei moet worden gezorgd om te waarborgen dat de 
interne markt burgers tastbare resultaten oplevert,

F. overwegende dat het streven naar vooruitgang zowel de stuwende kracht achter, als het 
medium voor de verwezenlijking van de visie en de doelstellingen van de Europese 
wetgevers is; overwegende dat bij voorstellen voor nieuwe wetgeving of voor het wijzigen 
van bestaande wetgeving rekening moet worden gehouden met praktijkervaringen en de 
implementatiecapaciteit; overwegende dat wetgevingswijzigingen duidelijke politieke 
steun behoeven, waarbij een objectieve kosten-batenanalyse de doorslaggevende factor is,

G. overwegende dat het enige nummer dat in alle EU-lidstaten kan worden gebruikt om 
hulpdiensten te bereiken het Europees alarmnummer "112" is,  

                                               
1 PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 92.
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De universele dienst en de context van nieuwe ontwikkelingen

1. onderstreept het belang van universeledienstverplichtingen als veiligheidsnet voor sociale 
insluiting in situaties waar marktkrachten alleen er niet voor hebben gezorgd dat alle 
burgers en ondernemingen toegang hebben tot elementaire diensten;

2. steunt de geregelde herbeoordeling van de EU-benadering van 
universeledienstverplichtingen in het licht van sociale, economische en technologische 
ontwikkelingen, teneinde passende definities te ontwikkelen en vast te stellen, dat wil 
zeggen definities die een weerspiegeling vormen van evoluerende behoeften en tot 
verbetering van de kwaliteit leiden;

3. verzoekt de Commissie richtsnoeren op te stellen voor een optimale implementatie en 
handhaving van de herziene universeledienstverplichtingen, onder vermijding van 
marktverstoringen, en de lidstaten tegelijkertijd toe te staan bepalingen vast te stellen die 
het best aansluiten op hun nationale omstandigheden;   

4. steunt de doelstelling "Breedband voor iedereen" van de Digitale Agenda en is ervan 
overtuigd dat universele toegang tot breedband burgers en ondernemingen helpt zoveel 
mogelijk de vruchten van de digitale interne markt te plukken, in het bijzonder doordat dit 
de sociale integratie verbetert en nieuwe kansen voor sociaal en milieutechnisch 
innovatieve bedrijven creëert, hetgeen goed is voor de werkgelegenheid, groei en 
grensoverschrijdende handel;

5. onderstreept dat de combinatie 'beleid/technologieën' de ontwikkeling van nieuwe online-
diensten en -toepassingen door ondernemingen en publieke organen kan aanzwengelen, 
doordat het de vraag naar snellere internetverbindingen vergroot, de investeringen in open 
breedbandnetwerken winstgevender maakt en derhalve publiek-private partnerschappen 
bevordert;

6. onderstreept dat de universele dienst geen recht of de belangrijkste stuwende kracht achter 
de verwezenlijking van de "Breedband voor iedereen"-doelstelling is, aangezien de 
investeringskosten hoog zijn en niet automatisch tot significant betere diensten voor de 
consument wordt gekomen;

7. is van oordeel dat universeledienstverplichtingen uiteindelijk mogelijkerwijs een extra 
prikkel voor de ontwikkeling van breedband zouden kunnen worden; 

8. verzoekt de Commissie de lopende effectbeoordeling af te ronden en wetgevers 
gedetailleerd en volledig te informeren over de huidige absorptiegraad, de verwachte 
vraag naar en verbetering van universeledienstverplichtingen door middel van breedband, 
en daarnaast een analyse over te leggen van het voor de lidstaten, consumenten en 
ondernemingen meest doeltreffende financieringspakket voor de invulling van de 
universeledienstverplichtingen; 

9. verzoekt de Commissie parallel aan en in samenwerking met de nationale 
regelgevingsautoriteiten een gedegen marktonderzoek uit te voeren, teneinde ervoor te 
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zorgen dat de lidstaten die nu reeds voor alle breedbandtechnologieën en -snelheden aan 
universeledienstverplichtingen kunnen en willen voldoen, dat daadwerkelijk kunnen doen 
zonder dat dat tot marktverstoringen leidt; 

10. is verheugd over het besluit van de Commissie om na de publicatie van het vierde
"Scorebord betreffende consumentenmarkten" een diepgaande studie naar het aanbod van 
internetdiensten te houden; 

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om samen met de nationale 
regelgevingsautoriteiten te onderzoeken op welke wijze universeledienstverplichtingen 
kunnen worden geïmplementeerd die niet alleen middels de invoering van speciale 
apparatuur en tarieven, maar ook door middel van een adequate informatieverschaffing 
voor toegang voor kwetsbare groepen zorgen, en die consumenten wat beschikbare
diensten en diensten-na-verkoop betreft daadwerkelijk keuzemogelijkheden bieden;

Het Europees alarmnummer "112"

12. onderstreept dat het nummer "112" levens kan redden en de bescherming van EU-burgers 
vergroot;

13. betreurt evenwel het feit dat het Europees alarmnummer "112" bij lange na zijn volledige 
potentieel nog niet heeft bereikt; is dan ook van oordeel dat er wat de bekendheid van het 
nummer bij de burgers betreft nog fundamentele stappen moeten worden gezet, en dat de 
technologie en de coördinatie verbetering behoeven;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem gezamenlijk hun inspanningen gericht op 
het vergroten van de bekendheid bij het publiek en het gebruik van "112", te intensiveren; 

15. verzoekt de lidstaten in het kader van de nieuwe telecommunicatieregels van de EU de 
accuraatheid en betrouwbaarheid van de informatie betreffende de locatie van de beller te 
verbeteren en hun technologie naar een hoger plan te tillen, teneinde uiteindelijk tot een 
systeem van automatische bellerlokalisering te komen; 

16. verzoekt om de terbeschikkingstelling van financiering en steun voor onderzoekprojecten 
gericht op het ontwikkelen van de best mogelijke technologieën voor bellerlokalisering, 
waaronder middels VoIP, en steunt in dit verband de ontwikkeling van normen en 
regelgeving van de volgende generatie; 

17. is van oordeel dat e-call middels regelgeving als een verplichte dienst moet worden 
ontwikkeld;

18. wijst op het belang van een betere coördinatie tussen noodhulpdiensten op zowel 
nationaal, als EU-niveau en grensoverschrijdend, teneinde tot een zo groot mogelijke 
doeltreffendheid te komen;

19. verzoekt de Commissie betrouwbaarheidvereisten vast te stellen en snellereactie-
indicatoren te ontwikkelen als prestatiedoelstellingen;

20. beveelt aan goede praktijken uit te wisselen, in het bijzonder over het inzetten van één 
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telefonist voor het afwikkelen van een oproep en het gebruik van tolkendiensten in het 
geval de beller niet de taal spreekt van het land waarin hij zijn oproep naar het 
alarmnummer pleegt;

21. wijst erop dat het belangrijk is de toegankelijkheid van het alarmnummer "112" voor 
mensen met verschillende soorten handicaps en kwetsbare groepen te waarborgen, en 
dringt aan op standaardisering van de toegankelijkheid tot het nummer "112" voor deze 
groepen;  

22. verzoekt de Commissie een studie te verrichten naar de prestaties van de "112"-diensten 
tot nu toe, alsmede naar de samenwerking tussen de relevante organen, teneinde de 
dienstverlening te verbeteren;

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

DOEL VAN DIT VERSLAG

Het verslag bevat een beoordeling van de recente ontwikkelingen ten aanzien van het 
basisconcept van de universele dienst zoals opgenomen in de universeledienstrichtlijn tegen 
de achtergrond van de nieuwe ontwikkelingen, waaronder universele toegang tot breedband, 
de coördinatie van inspanningen en de financiering, met inachtneming van de specifieke 
behoeften van kwetsbare groepen en consumenten met een handicap. Het verslag besteedt 
daarnaast ook aandacht aan het Europees alarmnummer "112", dat is ingevoerd om burgers in 
staat te stellen met noodhulpdiensten in contact te komen door vanaf elke locatie in de EU één 
en hetzelfde nummer te bellen. 

ACHTERGROND

Universeledienstrichtlijn

In het kader van de liberalisering van de telecommunicatiesector aan het eind van de jaren 90 
zijn universeledienstregels vastgesteld als veiligheidsnet voor situaties waarin de markt alleen 
niet voor basisdiensten zorgt. Het doel was het voorkomen van sociale uitsluiting door te 
waarborgen dat burgers in plattelands- en afgelegen gebieden en huishoudens met een laag 
inkomen betaalbare toegang hebben tot elementaire en essentiële telecommunicatiediensten. 

Richtlijn 2002/22/EG definieert het minimumpakket diensten van gespecificeerde kwaliteit 
waar alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs, rekening houdend met specifieke 
nationale omstandigheden en zonder verstoring van de concurrentie, toegang toe moeten 
hebben. De richtlijn stelt ook verplichtingen vast met betrekking tot de levering van bepaalde 
verplichte diensten. De bestaande EU-regels verplichten de lidstaten ervoor te zorgen dat 
burgers op een vaste locatie toegang tot het publieke telefoonnet kunnen hebben en via een 
functionele toegang tot het internet van publieke telefoondiensten gebruik kunnen maken voor 
stem- en datacommunicatie. De richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
consumenten toegang genieten tot telefooninlichtingendiensten en telefoonboeken, publieke 
betaaltelefoons en speciale maatregelen indien zij een handicap hebben. 

De lidstaten kunnen één of meerdere ondernemingen aanwijzen die op een deel/delen van of 
het hele nationale grondgebied kostenefficiënt voor universele dienstverlening moeten zorgen. 
De aanwijzing geschiedt door middel van een efficiënt, objectief, transparant en niet-
discriminerend mechanisme. Voor het financieren van de universeledienstverplichtingen 
kunnen de lidstaten kiezen voor een mechanisme dat de ondernemingen uit publieke middelen 
en op transparante wijze compenseert voor de vastgestelde nettokosten, en/of de nettokosten 
van de verplichtingen verdelen over de aanbieders van elektronische communicatienetwerken 
en -diensten.

De Commissie herziet het toepassingsgebied van de universeledienstrichtlijn elke drie jaar. 
De herziening van 2009, die op 25 mei 2011 in werking treedt, introduceerde onder andere 
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een nieuwe "internetvrijheid"-bepaling, die luidt dat alle door de lidstaten genomen 
maatregelen betreffende de toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen door 
middel van telecommunicatienetwerken de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers 
moeten respecteren.

In de universeledienstrichtlijn wordt ook toegelicht waarom zij regelmatig moet worden 
herzien. In het bijzonder in bijlage V staat dat:
"Bij het onderzoek of de omvang van de universeledienstverplichtingen moet worden 
gewijzigd dan wel opnieuw gedefinieerd, neemt de Commissie de volgende factoren in 
overweging:
- zijn specifieke diensten beschikbaar voor, en worden zij gebruikt door, een meerderheid van 
consumenten en leidt het gebrek aan beschikbaarheid of het niet-gebruik door een minderheid 
van consumenten tot sociale uitsluiting  
- levert de beschikbaarheid en het gebruik van specifieke diensten een algemeen 
nettovoordeel op voor alle consumenten, zodat een optreden van de overheid gerechtvaardigd 
is in gevallen waarin de specifieke diensten niet op normale commerciële voorwaarden aan
het publiek worden aangeboden?" 

Publieke raadpleging over de universele dienst

In maart 2010 is de Commissie de publieke raadpleging gestart over de vraag wat de beste 
benadering is om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot elementaire 
telecomdiensten. De raadpleging beoogde ook vast te stellen of de bestaande regels en 
definities aan het digitale tijdperk moeten worden aangepast en of zij, heel specifiek, moeten 
worden uitgebreid met toegang tot breedband. In de raadpleging werd ook aandacht besteed 
aan het evenwicht tussen een gecoördineerd EU-breed antwoord en de noodzaak van 
nationale flexibiliteit, en aan de financiering van de universele dienst (universele 
breedbanddekking middels een bijdrage van de telecomsector of met financiële hulp van de 
overheid). 

Zonder het belang van het zich ontvouwende digitale tijdperk te willen onderschatten en in de 
wetenschap dat het belangrijk is steun te geven aan alle maatregelen die burgers helpen zich 
beter aan de behoeften van de nieuwe tijd aan te passen, is de rapporteur van oordeel dat het 
belangrijk is burgers geen extra lasten op te leggen, maar hen juist te ondersteunen.   

Breedbandvraagstukken: bevordering van investeringen en onlinediensten 

In de Europa 2020-strategie wordt sterk de nadruk gelegd op het belang van 
breedbandgebruik voor de sociale inclusie en het concurrentievermogen in de EU. Voorts 
wordt in de strategie nogmaals verwezen naar de doelstelling om alle Europeanen tegen 2013 
van basisbreedband te voorzien en ervoor te zorgen dat tegen 2020 iedereen toegang krijgt tot 
veel sneller internet (30 Mbps of meer) en dat ten minste 50 % van de Europese huishoudens 
over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps beschikt. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt in de Digitale Agenda voor Europa 
aangedrongen op alomvattend beleid dat stoelt op een mix van technologieën. De Digitale 
Agenda noemt zeven prioritaire maatregelen: het creëren van een digitale gemeenschappelijke 
markt, meer interoperabiliteit, het verhogen van vertrouwen in en beveiliging van internet, 
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veel snellere internettoegang, meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, het bevorderen 
van digitale vaardigheden en inclusie, en het toepassen van informatie en 
communicatietechnologie om de uitdagingen waarmee de maatschappij wordt geconfronteerd, 
zoals klimaatverandering en vergrijzing, aan te pakken. 

In dit verband heeft de Commissie in september 2010 drie aanvullende maatregelen 
goedgekeurd ter bevordering van de introductie en acceptatie van snel en ultrasnel breedband 
in de EU: i) een aanbeveling van de Commissie over geregelde toegang tot 
toegangsnetwerken van de volgende generatie, ii) een voorstel voor een besluit tot vaststelling 
van een programma voor het radiospectrumbeleid (onder andere om ervoor te zorgen dat 
spectrum voor draadloos breedband beschikbaar is), en iii) een mededeling over breedband 
waarin wordt aangegeven op welke wijze publieke en private investeringen in hogesnelheids-
en ultrahogesnelheidsnetwerken kunnen worden bevorderd.  

Wat breedband betreft, worden de lidstaten in de mededeling gevraagd operationele 
breedbandplannen voor hoge- en ultrahogesnelheidsnetwerken te ontwikkelen met concrete 
uitvoeringsmaatregelen, alsmede richtsnoeren op te stellen voor het reduceren van de 
investeringskosten en aan te geven op welke wijze overheden investeringen in breedband 
kunnen steunen, waaronder door middel van een betere benutting van EU-middelen. Tevens 
wordt in de mededeling aangekondigd dat de Europese Commissie en de Europese 
Investeringsbank voornemens zijn financieringsinstrumenten voor breedband voor te stellen. 

Hoewel lidstaten die erin zijn geslaagd moderne technologieën te gebruiken zeker als 
voorbeelden van goede praktijken kunnen dienen, moet wel altijd rekening worden gehouden 
met de specifieke geografische morfologie van elke lidstaat, die direct verband houdt met de 
ontwikkeling van elektronische technologieën, en hun financiële situatie, teneinde hen bij de 
toepassing van de meest geschikte regels de nodige flexibiliteit te bieden. Synergieën die van 
nut zijn voor de best mogelijke toepassing van de nieuwe technologieën zijn wenselijk en 
moeten worden bevorderd.    

Het uniforme Europees alarmnummer "112"

Het uniforme Europees alarmnummer "112" is in 1991 ingesteld krachtens een besluit van de 
Raad van Ministers van de EU en het wordt ook genoemd in (artikel 26 van) de 
universeledienstrichtlijn, waarin na de herziening van 2009 (het telecommunicatiepakket) nu 
als doelstellingen worden genoemd:

 verbetering van de toegang tot alle telecomdiensten afkomstig van oproepen naar 
nationale nummers

 verbetering van de toegang tot noodhulpdiensten voor personen met een handicap
 beantwoording en afwikkeling van oproepen naar "112" zoals oproepen naar nationale 

alarmnummers en geen verwijzing naar technologische mogelijkheden
 verscherping van de verplichtingen met betrekking tot informatie over de locatie van 

de beller, en van de accuraatheids- en betrouwbaarheidscriteria
 vergroting van de bekendheid, in het bijzonder bij reizigers
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Het Europees Parlement heeft er net als veel andere belanghebbenden herhaaldelijk op 
gewezen dat de bekendheid van het alarmnummer "112" en de kwaliteit van de diensten zoals 
die tot nu toe worden geboden, moeten worden verbeterd.

De rapporteur is van oordeel dat het nummer "112" de steun moet krijgen die het verdient ten 
behoeve van de levens van de burgers, omdat het anders zijn bestaansrecht verliest. 

Scorebord voor de consumentenmarkten

De laatste versie van het "Scorebord voor de consumentenmarkten" laat zien dat op EU-
niveau de telecommarkt de markt is met de laagste scores: van de 50 onderzochte markten 
neemt de markt voor vaste telefonie plaats 41 in, die voor mobiele telefonie plaats 44 en die 
van internetdiensten plaats 48. 

Daarnaast is de telecommarkt de markt waarvan consumenten zeggen dat zij het slechts de 
prijzen kunnen vergelijken, de meeste problemen ondervinden en het meest over klagen. 
Diensten voor internettoegang laten ook een veel grotere prijsdiversiteit tussen de landen in de 
EU zien. De markt voor internetdiensten is in concreto de op twee na slechts scorende markt 
in het algemeen en de markt waar het hoogste percentage consumenten problemen hebben 
gehad en waar de prijzen in de EU sterk uiteenlopen. 

De rapporteur is daarom verheugd over het besluit van de Commissie om na de publicatie van 
het vierde "Scorebord betreffende consumentenmarkten" een diepgaande studie naar het 
aanbod van internetdiensten te houden.


