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RICHTLIJN 2009/136/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
elektronischecommunicatienetwerken
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
consumentenbescherming
(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1
Wijzigingen van Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn)
Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn) wordt als volgt gewij
zigd:
1) Artikel 1 wordt vervangen door:
„Artikel 1
Onderwerp en werkingssfeer
1.
Binnen het kader van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn)
heeft deze richtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische
communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. Doel van
deze richtlijn is ervoor te zorgen dat door middel van daadwerke
lijke mededinging en keuzevrijheid in de gehele Gemeenschap
diensten van hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs algemeen
beschikbaar zijn, en maatregelen vast te stellen voor situaties
waarin de markt niet op bevredigende wijze in de behoeften van
eindgebruikers voorziet. De richtlijn bevat tevens bepalingen betref
fende bepaalde aspecten van eindapparatuur, onder meer bepalingen
bedoeld om de toegang van eindgebruikers met een handicap te
vergemakkelijken.
2.
Deze richtlijn regelt de rechten van eindgebruikers en dien
overeenkomstig de plichten van ondernemingen die openbare elek
tronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden. Ter zake
van het leveren van de universele dienst op open en concurrerende
markten wordt in deze richtlijn het minimumpakket van diensten
van gespecificeerde kwaliteit vastgelegd waartoe alle eindgebruikers
toegang hebben tegen een in het licht van de specifieke nationale
omstandigheden betaalbare prijs en zonder concurrentieverstoring te
veroorzaken. Deze richtlijn voorziet voorts in verplichtingen inzake
het leveren van bepaalde verplichte diensten.
3.
Deze richtlijn voorziet niet in en verbiedt evenmin voorwaar
den die aanbieders van openbare elektronischecommunicatiedien
sten aan eindgebruikers opleggen, waarbij de toegang tot en/of
het gebruik van diensten en toepassingen wordt beperkt, indien
deze krachtens de nationale wetgeving zijn toegestaan en in over
eenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht, maar verplicht wel
tot het verstrekken van informatie over dergelijke voorwaarden.
Nationale maatregelen betreffende toegang tot of gebruik van dien
sten en toepassingen door de gebruikers via elektronische com
municatienetwerken moeten de fundamentele rechten en vrijheden
van natuurlijke personen eerbiedigen, waaronder het recht op eer
biediging van het privéleven en het recht op een eerlijk proces,
zoals bepaald in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescher
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
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4.
De bepalingen in deze richtlijn betreffende de rechten van
eindgebruikers gelden onverminderd de communautaire voorschrif
ten inzake consumentenbescherming, met name de Richtlijnen
93/13/EEG en 97/7/EG, en de nationale voorschriften die met het
Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.”.
2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) punt b) wordt geschrapt;
b) punten c) en d) worden vervangen door:
„c) „openbare telefoondienst”: een voor het publiek beschikbaar
gestelde dienst voor rechtstreeks of onrechtstreeks uitgaande
en binnenkomende nationale of nationale en internationale
gesprekken, met behulp van een nummer of een aantal
nummers in een nationaal of internationaal telefoonnummer
plan;
d) „geografisch nummer”: een nummer van een nationaal te
lefoonnummerplan waarvan een deel van de cijferstructuur
een geografische betekenis heeft die wordt gebruikt voor het
routeren van gesprekken naar de fysieke locatie van het
netwerkaansluitpunt (NAP);”;
c) punt e) wordt geschrapt;
d) punt f) wordt vervangen door:
„f) „niet-geografisch nummer”: een nummer van een nationaal
telefoonnummerplan dat geen geografisch nummer is. Het
betreft hier onder meer nummers voor mobiel bellen, koste
loze nummers en betaalnummers.”.
3) Artikel 4 wordt vervangen door:
„Artikel 4
Aanbieding van toegang op een vaste locatie en aanbieding van
telefoondiensten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle redelijke aanvragen
om aansluiting op een vaste locatie op een openbaar communica
tienetwerk door ten minste één onderneming wordt voldaan.
2.
De geleverde aansluiting ondersteunt spraak-, fax- en data
communicatie, met datasnelheden die toereikend zijn voor functio
nele toegang tot het internet, rekening houdend met de voor de
meerderheid van de abonnees gangbare technologieën en met de
technologische haalbaarheid.
3.
De lidstaten waken erover dat aan alle redelijke aanvragen
voor de levering van een voor het publiek beschikbare telefoon
dienst over de in lid 1 bedoelde netwerkaansluiting, die uitgaande
en binnenkomende nationale en internationale gesprekken mogelijk
maakt, door ten minste één onderneming wordt voldaan.”.
4) In artikel 5 wordt lid 2 vervangen door:
„2.
In de in lid 1 bedoelde telefoongidsen worden onder voor
behoud van het bepaalde in artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betref
fende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie
(richtlĳn betreffende privacy en elektronische communicatie) (*)
alle abonnees van openbare telefoondiensten vermeld.
___________
(*) PB L 201 van 31.7.2002, blz. 37.”.
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5) De titel en lid 1 van artikel 6 worden vervangen door:
„Openbare betaaltelefoons en andere openbare toegangspunten
voor spraaktelefonie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende in
stanties ondernemingen verplichtingen kunnen opleggen teneinde te
waarborgen dat openbare betaaltelefoons of andere openbare toe
gangspunten voor spraaktelefonie worden geïnstalleerd om te voor
zien in de redelijke behoeften van de eindgebruikers, zowel wat
geografische spreiding als wat het aantal telefooncellen of andere
toegangspunten, toegankelijkheid voor gebruikers met een handicap
en de kwaliteit van de diensten betreft.”.
6) Artikel 7 wordt vervangen door:
„Artikel 7
Bijzondere maatregelen voor eindgebruikers met een handicap
1.
Tenzij in hoofdstuk IV eisen zijn bepaald die een gelijkwaar
dig effect bewerkstelligen, treffen de lidstaten bijzondere maatrege
len teneinde ervoor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap
een betaalbare toegang hebben tot de in artikel 4, lid 3, en artikel 5
bedoelde diensten, die gelijkwaardig is aan het niveau van andere
eindgebruikers. De lidstaten kunnen nationale regelgevende instan
ties verplichten de algemene noodzaak en de specifieke eisen te
beoordelen, met inbegrip van de omvang en concrete vorm van
dergelijke specifieke maatregelen voor eindgebruikers met een han
dicap.
2.
De lidstaten kunnen, in het licht van de nationale omstandig
heden, specifieke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat eind
gebruikers met een handicap eveneens kunnen profiteren van de
keuze tussen ondernemingen en aanbieders van diensten die voor
het merendeel van de eindgebruikers beschikbaar zijn.
3.
Door middel van de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen
bevorderen de lidstaten de naleving van de relevante normen of
specificaties die zijn gepubliceerd overeenkomstig de artikelen 17
en 18 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).”.
7) In artikel 8 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:
„3.
Wanneer een overeenkomstig lid 1 aangewezen onderneming
voornemens is een belangrijk deel of het geheel van haar netwerk
voor locale toegang af te stoten naar een afzonderlijke juridische
entiteit met een ander eigenaarschap, stelt zij de nationale regelge
vende instantie daarvan tijdig op de hoogte zodat die instantie het
effect van de geplande transactie kan afwegen op de levering van
toegang op vaste locaties en van telefoondiensten overeenkomstig
artikel 4. De nationale regelgevende instantie kan in dit verband
voorwaarden opleggen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Richt
lijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn).”.
8) In artikel 9 worden de leden 1 en 2 vervangen door:
„1.
De nationale regelgevende instanties houden toezicht op de
ontwikkeling en het niveau van de tarieven voor de eindgebruiker
van de in de artikelen 4 tot en met 7 omschreven diensten die onder
de universeledienstverplichtingen vallen en door aangewezen onder
nemingen worden verstrekt, of, als er geen onderneming in verband
met dergelijke diensten is aangewezen, die op een andere wijze op
de markt beschikbaar zijn, met name met betrekking tot de natio
nale consumentenprijzen en inkomens.

02009L0136 — NL — 19.12.2009 — 000.003 — 5
▼B
2.
In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de lid
staten 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 netwerktoe
gang of van de diensten die in artikel 4, lid 3, en de artikelen 5, 6
en 7 zijn aangemerkt als vallend onder de universeledienstverplich
tingen en die door de aangewezen ondernemingen worden aange
boden.”.
9) Artikel 11, lid 4, wordt vervangen door:
„4.
De nationale regelgevende instanties kunnen prestatiedoel
stellingen vaststellen voor de ondernemingen met universeledienst
verplichtingen. Daarbij houden de nationale regelgevende instanties
rekening met de standpunten van de belanghebbende partijen, met
name zoals bedoeld in artikel 33.”.
10) De titel van hoofdstuk III wordt vervangen door:
„VOORGESCHREVEN CONTROLES VOOR ONDERNEMINGEN
MET EEN AANMERKELIJKE MARKTMACHT OP SPECIFIEKE
EINDGEBRUIKERSMARKTEN ”.

11) Artikel 16 wordt geschrapt.
12) Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 1 wordt vervangen door:
„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties passende voorgeschreven verplichtingen opleggen aan
ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht op een specifieke
eindgebruikersmarkt overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) indien:
a) na een marktanalyse overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) een nationale regelgevende in
stantie vaststelt dat er op een gegeven eindgebruikersmarkt,
aangewezen overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn), geen sprake is van daadwerke
lijke mededinging, en
b) de nationale regelgevende instantie vaststelt dat de verplich
tingen die worden opgelegd door de artikelen 9 tot en met 13
van Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) niet leiden tot
verwezenlijking van de doelstellingen zoals bepaald bij arti
kel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).”;
b) lid 3 wordt geschrapt.
13) De artikelen 18 en 19 worden geschrapt.
14) De artikelen 20 tot en met 23 worden vervangen door:
„Artikel 20
Contracten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de consumenten en andere
hierom verzoekende eindgebruikers die zich abonneren op diensten
waarbij een aansluiting tot het openbare communicatienetwerk en/of
openbare elektronischecommunicatiediensten worden aangeboden,
recht hebben op een contract met een onderneming of ondernemin
gen die dergelijke aansluiting en/of diensten aanbieden. In het con
tract worden ten minste de volgende elementen in een heldere,
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm gespecificeerd:
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a) de identiteit en het adres van de onderneming;
b) de verstrekte diensten, met name:
— het al dan niet bieden van toegang tot noodhulpdiensten en
gegevens over de plaats waar de beller zich bevindt, en
eventuele beperkingen van de geboden noodhulpdiensten
overeenkomstig artikel 26;
— informatie over eventuele beperkingen inzake toegang tot
en/of gebruik van diensten en toepassingen, indien zulks
volgens de nationale wetgeving overeenkomstig de Gemeen
schapswetgeving toegestaan is;
— de minimumkwaliteitsniveaus van de geboden diensten, te
weten de wachttijd bij eerste aansluiting en, in voorkomend
geval, andere parameters voor de kwaliteit van de dienst,
zoals gedefinieerd door de nationale regelgevende instanties;
— door de onderneming ingestelde procedures om het verkeer
te meten en te sturen, om te voorkomen dat een netwerk
aansluiting tot haar maximum wordt gevuld of overloopt, en
over de wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen
hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening;
— het type van de aangeboden onderhoudsdiensten en de ver
strekte klantondersteuningsdiensten alsmede de wijzen
waarop contact met deze diensten kan worden opgenomen;
— alle beperkingen die de leverancier heeft opgelegd met be
trekking tot het gebruik van geleverde eindapparatuur;
c) in geval van een verplichting in de zin van artikel 25, de keu
zemogelijkheden van de abonnee met betrekking tot de vraag of
zijn persoonsgegevens in een gids al dan niet zullen worden
opgenomen, en de gegevens in kwestie;
d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, de middelen voor het
verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en
onderhoudskosten, aangeboden betalingsmethoden en verschil
len qua kosten als gevolg van de betalingsmethode;
e) de looptijd van het contract en de voorwaarden voor verlenging
en beëindiging van de diensten en van het contract, inclusief:
— het minimale gebruik of de minimale gebruiksperiode die
eventueel vereist is om van speciale aanbiedingen te kunnen
genieten;
— alle kosten in verband met de portabiliteit van nummers en
andere identificatoren;
— alle kosten die bij de beëindiging van het contract verschul
digd zijn, inclusief elke terugvordering van kosten met be
trekking tot eindapparatuur;
f) de schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen die gelden
ingeval niet aan contractueel overeengekomen kwaliteitsniveaus
van de dienst wordt voldaan;
g) de wijze waarop geschillenbeslechtingsprocedures kunnen wor
den ingesteld overeenkomstig artikel 34;
h) het type actie dat door de onderneming kan worden ondernomen
in reactie op beveiligings- en integriteitsincidenten of bedreigin
gen en kwetsbaarheden.
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De lidstaten mogen ook voorschrijven dat het contract alle eventu
eel daartoe door de bevoegde overheidsinstanties verstrekte infor
matie over het gebruik van elektronischecommunicatienetwerken en
-diensten voor onwettige activiteiten of de verspreiding van scha
delijke inhoud en over beschermingsmaatregelen tegen gevaren
voor de persoonlijke veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en per
soonsgegevens bevat waarnaar in artikel 21, lid 4, wordt gewezen
en die van toepassing is op de aangeboden dienst.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat abonnees zonder boete hun
contract kunnen opzeggen wanneer zij op de hoogte worden gesteld
van wijzigingen in de voorwaarden die worden voorgesteld door de
onderneming die de elektronischecommunicatienetwerken en/of
-diensten verstrekt. De abonnees worden tijdig en ten minste één
maand vooraf naar behoren op de hoogte gesteld van dergelijke
wijzigingen en worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld van
hun recht om zonder boete hun contract op te zeggen indien zij
de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. De lidstaten zorgen ervoor
dat de nationale regelgevende instanties het formaat van dergelijke
kennisgevingen kunnen specificeren.

Artikel 21
Transparantie en bekendmaking van informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende in
stanties ondernemingen die openbare elektronischecommunicatie
netwerken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten aan
bieden, kunnen verplichten transparante, vergelijkbare, toereikende
en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven,
eventuele in rekening gebrachte kosten bij beëindiging van een
overeenkomst en de algemene voorwaarden bekend te maken in
verband met de toegang tot en het gebruik van door hen overeen
komstig bijlage II aan de eindgebruikers en aan de consumenten
aangeboden diensten. Dergelijke informatie is duidelijk en volledig
en wordt bekendgemaakt in een gemakkelijk toegankelijke vorm.
De nationale regelgevende instanties kunnen voorschriften vaststel
len ten aanzien van de vorm waarin dergelijke informatie bekend
moet worden gemaakt.
2.
De nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrek
ken van vergelijkbare informatie om eindgebruikers en consumen
ten bijvoorbeeld 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 zorgen ervoor dat, wanneer dergelijke faciliteiten niet kos
teloos of voor een redelijke prijs op de markt beschikbaar zijn, de
nationale regelgevende instanties deze gidsen of technieken zelf of
via derden beschikbaar kunnen maken. Derden hebben het recht
om, met het doel dergelijke interactieve gidsen of soortgelijke tech
nieken te verkopen of beschikbaar te maken, kosteloos de informa
tie te gebruiken die wordt bekendgemaakt door de aanbieders van
elektronischecommunicatienetwerken en/of openbare elektronische
communicatiediensten.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende in
stanties de aanbieders van openbare elektronischecommunicatienet
werken en/of openbare elektronischecommunicatiediensten kunnen
verplichten om, onder andere:
a) abonnees te informeren over de geldende tarieven voor elk num
mer en elke dienst waarvoor bijzondere tariefvoorwaarden gel
den; voor afzonderlijke categorieën van diensten kunnen de na
tionale regelgevende instanties eisen dat deze informatie wordt
verstrekt onmiddellijk vóór de doorschakeling van het gesprek;
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b) abonnees te informeren over eventuele wijzigingen betreffende
de toegang tot noodhulpdiensten of informatie over de locatie
van de oproeper in de dienst waarop zij geabonneerd zijn;
c) abonnees te informeren over eventuele wijzigingen in de voor
waarden voor beperking van de toegang tot en/of het gebruik
van diensten en toepassingen, indien zulks volgens de nationale
wetgeving overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving toe
gestaan is;
d) informatie te verstrekken over door de aanbieder ingestelde pro
cedures om het verkeer te meten en vorm te geven, om te voor
komen dat een netwerkaansluiting vol- of overloopt, en over de
wijze waarop deze procedures gevolgen kunnen hebben voor de
kwaliteit van de dienstverlening;
e) abonnees te informeren over hun recht om te bepalen of, en zo
ja welke, persoonsgegevens in een abonneelijst worden opge
nomen, overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie), en
f) abonnees met een handicap geregeld en gedetailleerd te infor
meren over producten en diensten die voor hen zijn bedoeld.
Als dit nodig wordt geacht, mogen de nationale regelgevende in
stanties zelf- of mederegulerende maatregelen bevorderen alvorens
verplichtingen op te leggen.
4.
De lidstaten mogen voorschrijven dat de ondernemingen als
bedoeld in lid 3 met dezelfde middelen waarmee de ondernemingen
doorgaans met abonnees communiceren indien nodig kosteloos in
formatie van algemeen belang aan bestaande en nieuwe abonnees
verstrekken. In dat geval wordt dergelijke informatie door de be
voegde openbare instanties in een gestandaardiseerde vorm aange
leverd en heeft onder meer betrekking op de volgende punten:
a) de meest voorkomende vormen van gebruik van elektronische
communicatiediensten voor onwettige activiteiten of de versprei
ding van schadelijke inhoud, met name waar dit de eerbiediging
van de rechten en vrijheden van derden kan aantasten, inclusief
schendingen van het auteursrecht en hiermee samenhangende
rechten, en de juridische gevolgen hiervan, en
b) beschermingsmaatregelen tegen gevaren voor de persoonlijke
veiligheid, de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens bij
het gebruik van elektronischecommunicatiediensten.

Artikel 22
Kwaliteit van de dienst
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende in
stanties, na de meningen van de belanghebbenden te hebben ge
hoord, kunnen verlangen dat ondernemingen die openbare elektro
nischecommunicatienetwerken en/of -diensten aanbieden, ten be
hoeve van de eindgebruikers vergelijkbare, toereikende en actuele
informatie over de kwaliteit van hun diensten bekendmaken en over
de maatregelen die zijn genomen om gelijkwaardige toegang voor
eindgebruikers met een handicap te waarborgen. Die informatie
wordt, op verzoek, vóór publicatie eveneens aan de nationale re
gelgevende instantie verstrekt.
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2.
De nationale regelgevende instanties kunnen onder andere de
te hanteren parameters voor de kwaliteit van de dienst, alsook de
inhoud, vorm en wijze van bekendmaking van de te publiceren
informatie, met inbegrip van mogelijke kwaliteitscertificerings-rege
lingen, bepalen teneinde ervoor te zorgen dat de eindgebruikers,
inclusief eindgebruikers met een handicap, toegang hebben tot vol
ledige, vergelijkbare, betrouwbare en gebruikersvriendelijke infor
matie. In voorkomend geval kunnen de in bijlage III vermelde
parameters, definities en meetmethoden worden gebruikt.
3.
Teneinde een achteruitgang van de dienstverlening en een
belemmering of vertraging van het verkeer over de netwerken te
voorkomen, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelge
vende instanties minimumvoorschriften inzake de kwaliteit van de
diensten kunnen opleggen aan de aanbieder(s) van openbare com
municatienetwerken.
De nationale regelgevende instanties bezorgen de Commissie ruime
tijd voor de vaststelling van deze eisen een samenvatting van de
redenen voor optreden, de geplande eisen en de voorgestelde aan
pak. Deze informatie wordt ook aan het Orgaan van Europese
regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
ter beschikking gesteld. De Commissie kan na onderzoek van deze
informatie opmerkingen of aanbevelingen formuleren, met name
om ervoor te zorgen dat de beoogde eisen geen negatieve invloed
hebben op de werking van de interne markt. De nationale regelge
vende instanties houden bij hun besluit over de eisen maximaal
rekening met de opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie.
Artikel 23
Beschikbaarheid van diensten
De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de beschik
baarheid van de openbare telefoondiensten over de openbare com
municatienetwerken zo volledig mogelijk te waarborgen in gevallen
waarin het elektriciteitsnetwerk uitvalt of in geval van overmacht.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare tele
foondiensten aanbieden alle nodige maatregelen nemen om een
ononderbroken toegang tot de noodhulpdiensten te waarborgen.”.
15) Het volgende artikel wordt toegevoegd:
„Artikel 23 bis
Waarborgen van gelijkwaardige toegang en keuzes voor
eindgebruikers met een handicap
1.
De lidstaten stellen de bevoegde nationale regelgevende in
stanties in staat in voorkomend geval voorschriften op te leggen aan
aanbieders van openbare elektronischecommunicatiediensten om er
voor te zorgen dat eindgebruikers met een handicap:
a) een toegang tot elektronischecommunicatiediensten kunnen heb
ben die gelijkwaardig is aan die van de meerderheid van de
eindgebruikers, en
b) profiteren van de keuze tussen ondernemingen en diensten, die
ter beschikking staan van de meerderheid van de eindgebruikers.
2.
Om voor eindgebruikers met een handicap specifieke maat
regelen te kunnen nemen en uitvoeren, bevorderen de lidstaten de
beschikbaarheid van eindapparatuur met de noodzakelijke diensten
en functies.”.

02009L0136 — NL — 19.12.2009 — 000.003 — 10
▼B
16) Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

a) de titel wordt vervangen door:

„Telefooninlichtingendiensten”;

b) lid 1 wordt vervangen door:

„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat abonnees van openbare
telefoondiensten het recht hebben op vermelding in de in arti
kel 5, lid 1, onder a), genoemde openbare telefoongids en dat
hun gegevens beschikbaar worden gemaakt voor de verstrekkers
van telefooninlichtingendiensten en/of telefoongidsen overeen
komstig lid 2”;

c) de leden 3, 4 en 5 worden vervangen door:

„3.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers die
over een openbare telefoondienst beschikken, toegang hebben
tot telefooninlichtingendiensten. De nationale regelgevende in
stanties moeten verplichtingen en voorwaarden kunnen opleggen
aan ondernemingen die de toegang tot eindgebruikers contro
leren voor het verstrekken van telefooninlichtingendiensten,
overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2002/19/EG (toegangs
richtlijn). Die verplichtingen en voorwaarden zijn objectief, bil
lijk, niet-discriminerend en transparant.

4.
De lidstaten handhaven in de regelgeving geen restricties
die beletten dat eindgebruikers in een bepaalde lidstaat via
spraaktelefonie of SMS rechtstreeks toegang hebben tot de te
lefooninlichtingendienst in een andere lidstaat en nemen maat
regelen om deze toegang overeenkomstig artikel 28 te garande
ren.

5.
De leden 1 tot en met 4 gelden met inachtneming van de
eisen van de communautaire regelgeving inzake de bescherming
van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en met
name artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende
privacy en elektronische communicatie).”.

17) De artikelen 26 en 27 worden vervangen door:

„Artikel 26
Noodhulpdiensten en het uniforme Europese alarmnummer
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van de in
lid 2 bedoelde dienst, inclusief gebruikers van openbare betaaltele
foons, kosteloos en zonder dat zij daarvoor een betaalmiddel hoe
ven te gebruiken noodhulpdiensten kunnen oproepen via het uni
forme Europese alarmnummer „112” en via eventuele nationale
alarmnummers zoals bepaald door de lidstaten.
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2.
De lidstaten zorgen er in overleg met de nationale regelge
vende instanties, de noodhulpdiensten en de aanbieders voor dat
ondernemingen die eindgebruikers een elektronischecommunicatie
dienst aanbieden voor uitgaande nationale gesprekken naar een
nummer of een aantal nummers in een nationaal telefoonnummer
plan, toegang verschaffen tot noodhulpdiensten.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme
Europese alarmnummer „112” naar behoren worden beantwoord
en behandeld op de wijze die het meest geschikt is voor de na
tionale organisatie van noodhulpdiensten. Dergelijke oproepen wor
den ten minste zo snel en doeltreffend beantwoord en behandeld als
oproepen via de eventueel nog bestaande nationale alarmnummers.

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de toegang voor eindgebruikers
met een handicap tot noodhulpdiensten gelijkwaardig is aan die van
andere eindgebruikers. Maatregelen die worden genomen om te
waarborgen dat eindgebruikers met een handicap toegang hebben
tot noodhulpdiensten wanneer zij in andere lidstaten reizen, zijn
zoveel mogelijk gebaseerd op Europese normen of specificaties
die overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) zijn bekendgemaakt, zonder te beletten
dat de lidstaten aanvullende voorschriften vaststellen met het oog
op de in dat artikel vermelde doelstellingen.

5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de betrokken ondernemingen
locatiegegevens over de beller kosteloos beschikbaar stellen aan de
instantie die noodhulpoproepen beheert, zodra die instantie de op
roep ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar het uniforme Euro
pese alarmnummer „112”. De lidstaten kunnen deze verplichting
uitbreiden tot oproepen naar nationale alarmnummers. De bevoegde
regelgevende instanties stellen criteria vast voor de nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid van de verstrekte locatiegegevens over de bel
ler.

6.
De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden
ingelicht over het bestaan en het gebruik van het uniforme Euro
pese alarmnummer „112”, met name via initiatieven die specifiek
gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen.

7.
Om te zorgen voor een effectieve invoering van „112”-dien
sten in de lidstaten te waarborgen, kan de Commissie, na raadple
ging van BEREC, technische uitvoeringsmaatregelen nemen. Deze
technische uitvoeringsmaatregelen mogen evenwel geen afbreuk
doen aan en evenmin van invloed zijn op de organisatie van de
noodhulpdiensten, wat de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten
blijft.

Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn
beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.
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Artikel 27
Europese telefoontoegangscodes
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de code „00” de standaard
internationale toegangscode is. Er kunnen bijzondere regelingen
voor het tot stand brengen van gesprekken tussen aan locaties in
aangrenzende gebieden over de grenzen van de lidstaten worden
ingevoerd of gehandhaafd. De eindgebruikers op de betrokken lo
caties ontvangen volledige informatie over dergelijke regelingen.

2.
Een in de Gemeenschap gevestigde en door de Commissie
aangewezen rechtspersoon is als enige belast met de verantwoorde
lijkheid voor beheer, met inbegrip van nummertoewijzing, en be
vordering van de Europese Telefoonnummeringsruimte (European
Telephone Numbering Space — ETNS). De Commissie stelt de
nodige uitvoeringsmaatregelen vast.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle ondernemingen die open
bare telefoondiensten verstrekken waarmee internationale oproepen
mogelijk zijn, alle oproepen naar en van de ETNS behandelen aan
tarieven die vergelijkbaar zijn met die voor oproepen van en naar
andere lidstaten.”.

18) Het volgende artikel wordt toegevoegd:

„Artikel 27 bis
Geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met
een maatschappelijke waarde, met inbegrip van het nummer
van het telefonische meldpunt voor vermiste kinderen
1.
De lidstaten bevorderen de specifieke nummers in de num
merreeks die begint met „116”, zoals vastgesteld in Beschikking
2007/116/EG van de Commissie van 15 februari 2007 inzake het
reserveren van de nationale nummerreeks die begint met „116”
voor geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten
met een maatschappelijke waarde (*). Zij moedigen aan dat op
hun grondgebied de diensten worden aangeboden waarvoor derge
lijke nummers voorbehouden zijn.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat eindgebruikers met een handi
cap maximaal toegang kunnen hebben tot diensten die binnen de
nummerreeks „116” vallen. De getroffen maatregelen om te bevor
deren dat eindgebruikers met een handicap dergelijke diensten kun
nen oproepen wanneer zij in andere lidstaten reizen, zijn gebaseerd
op de naleving van de relevante normen of specificaties als gepu
bliceerd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (ka
derrichtlijn).

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden
ingelicht over het bestaan en het gebruik van diensten die binnen de
nummerreeks „116” vallen, met name via initiatieven die specifiek
gericht zijn op personen die tussen lidstaten reizen.
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4.
Naast de maatregelen die algemeen van toepassing zijn op alle
nummers binnen de nummerreeks „116” en die genomen zijn over
eenkomstig de leden 1, 2 en 3, stellen de lidstaten alles in het werk
om ervoor te zorgen dat de burgers vlot toegang hebben tot een
telefonisch meldpunt voor vermiste kinderen. Dit meldpunt is be
reikbaar op het nummer 116000.
5.
Met het oog op de effectieve invoering in de lidstaten van de
nummerreeks „116”, met name van het nummer 116000 van het
meldpunt voor vermiste kinderen, inclusief de toegang voor eind
gebruikers met een handicap die in een andere lidstaat reizen, kan
de Commissie, na BEREC te hebben geraadpleegd, technische uit
voeringsmaatregelen vaststellen. Deze technische uitvoeringsmaat
regelen mogen evenwel geen afbreuk doen aan en evenmin van
invloed zijn op de organisatie van deze diensten, wat de exclusieve
bevoegdheid van de lidstaten blijft.
Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze
richtlijn te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld
volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure
met toetsing.
___________
(*) PB L 49 van 17.2.2007, blz. 30.”.

19) Artikel 28 wordt vervangen door:

„Artikel 28
Toegang tot nummers en diensten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, voor zover technisch en eco
nomisch gezien haalbaar en tenzij een opgeroepen abonnee om
commerciële redenen heeft besloten de toegang van oproepende
gebruikers die zich in specifieke geografische gebieden bevinden,
te beperken, de bevoegde nationale instanties alle nodige maatrege
len nemen om ervoor te zorgen dat de eindgebruikers:
a) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van diensten met
gebruikmaking van niet-geografische nummers binnen de Ge
meenschap, en
b) toegang hebben tot alle in de Gemeenschap toegekende num
mers, ongeacht de door de exploitant gebruikte technologie en
apparatuur, inclusief de nummers in de nationale nummerplan
nen van de lidstaten, die van de ETNS en de Universal Inter
national Freephone Numbers (UIFN).
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instanties kunnen
verlangen dat aanbieders van openbare communicatienetwerken
en/of openbare elektronischecommunicatiediensten gevalsgewijs de
toegang tot nummers en diensten blokkeren wanneer dit gerecht
vaardigd is om redenen van fraude of misbruik, en dat aanbieders
van elektronischecommunicatiediensten in deze gevallen de over
eenkomstige inkomsten uit interconnectie of andere diensten inhou
den.”.
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20) Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 10,
lid 2, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende
instanties kunnen verlangen dat alle ondernemingen die open
bare telefoondiensten en/of toegang tot openbare communicatie
netwerken aanbieden, de in bijlage I, deel B, genoemde extra
faciliteiten geheel of gedeeltelijk voor eindgebruikers beschik
baar stellen voor zover dit technisch en economisch gezien
haalbaar is, alsook geheel of gedeeltelijk de in bijlage I, deel
A, genoemde extra faciliteiten.”;

b) lid 3 wordt geschrapt.

21) Artikel 30 wordt vervangen door:

„Artikel 30
Gemakkelijker wijziging van aanbieder
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees met nummers
van het nationale telefoonnummerplan die daarom verzoeken, hun
nummer(s) kunnen behouden overeenkomstig het bepaalde in bij
lage I, deel C, ongeacht de onderneming die de dienst levert.

2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de
prijsstelling tussen exploitanten en/of dienstenaanbieders met be
trekking tot het aanbieden van nummerportabiliteit op de kosten
gebaseerd is en dat eventuele directe kosten voor abonnees de ver
andering van dienstenaanbieder niet ontmoedigen.

3.
De nationale regelgevende instanties leggen voor de nummer
portabiliteit geen tarieven voor eindgebruikers op die de concur
rentie zouden kunnen verstoren, zoals specifieke of uniforme tarie
ven voor eindgebruikers.

4.
Nummers worden zo snel mogelijk overgedragen en geacti
veerd. De activering van het nummer van abonnees die een over
eenkomst hebben gesloten om een nummer over te dragen naar een
nieuwe onderneming vindt hoe dan ook plaats binnen één werkdag.

Zonder afbreuk te doen aan de eerste alinea, kunnen de bevoegde
nationale instanties het totaalproces voor het overdragen van num
mers voorschrijven met inachtneming van nationale bepalingen in
zake contracten, technische haalbaarheid en de gewaarborgde con
tinuïteit van de dienst voor de abonnee. Hoe dan ook mag de dienst
tijdens het overdrachtsproces niet langer dan één werkdag worden
onderbroken. De bevoegde nationale instanties houden zo nodig
ook rekening met maatregelen om ervoor te zorgen dat abonnees
gedurende het gehele overschakelproces worden beschermd en er
geen verandering van aanbieder gebeurt tegen hun wil.
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De lidstaten zorgen ervoor dat passende sancties worden opgelegd
aan ondernemingen, inclusief de verplichting abonnees te vergoe
den, in geval van vertraging bij de overdracht of misbruik van de
overdracht door of namens hen.

5.
De lidstaten zorgen ervoor dat in contracten tussen consumen
ten en aanbieders van elektronischecommunicatiediensten geen ini
tiële contractduur van meer dan 24 maanden wordt vastgelegd. De
lidstaten waarborgen tevens dat de ondernemingen de gebruikers de
mogelijkheid bieden een contract met een maximumlooptijd van 12
maanden te ondertekenen.

6.
Onverminderd de mogelijkheid van een minimumcontractduur
zien de lidstaten erop toe dat de voorwaarden en procedures voor
contractbeëindiging de verandering van dienstenaanbieder niet ont
moedigen.”.

22) In artikel 31 wordt lid 1 vervangen door:

„1.
De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde radioen televisieomroepkanalen en extra faciliteiten, in het bijzonder
toegankelijkheidsdiensten om een passende toegang voor eind
gebruikers met een handicap mogelijk te maken, aan de onder
hun bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische
communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie van
radio- en televisieomroepkanalen naar het publiek worden gebruikt,
redelijke doorgifteverplichtingen („must carry”) opleggen indien
deze netwerken voor een significant aantal eindgebruikers van die
netwerken het belangrijkste middel zijn om radio- en televisie
omroepkanalen te ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden al
leen opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen van
algemeen belang als duidelijk omschreven door elke lidstaat te ver
wezenlijken, en zijn evenredig en transparant.

De in de eerste alinea bedoelde verplichtingen worden uiterlijk één
jaar na 25 mei 2011, door de lidstaten geëvalueerd, uitgezonderd
wanneer zij een dergelijke evaluatie reeds hebben gemaakt binnen
de voorafgaande twee jaar.

De lidstaten evalueren hun doorgifteverplichtingen („must carry”)
regelmatig.”.

23) Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

a) lid 1 wordt vervangen door:

„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties in passende mate rekening houden met de standpunten
van eindgebruikers, consumenten (met inbegrip van met name
consumenten met een handicap), fabrikanten en ondernemingen
die elektronischecommunicatienetwerken en/of -diensten aanbie
den over aangelegenheden die verband houden met alle eind
gebruikers- en consumentenrechten met betrekking tot openbare
elektronischecommunicatiediensten, met name wanneer zij een
belangrijke invloed hebben op de markt.

02009L0136 — NL — 19.12.2009 — 000.003 — 16
▼B
Met name zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelge
vende instanties een raadplegingsmechanisme opzetten dat waar
borgt dat bij hun besluitvorming inzake vraagstukken die ver
band houden met al de rechten van eindgebruikers en con
sumenten wat openbare elektronischecommunicatiediensten be
treft op passende wijze rekening wordt gehouden met de belan
gen van de consument op het gebied van elektronische com
municatie.”;

b) het volgende lid wordt toegevoegd:

„3.
Onverminderd de met het Gemeenschapsrecht strokende
nationale voorschriften ter bevordering van doelstellingen op het
gebied van cultuur- en mediabeleid, zoals culturele en taaldiver
siteit en mediapluralisme, kunnen de nationale regelgevende in
stanties en andere bevoegde overheden de samenwerking bevor
deren tussen de aanbieders van elektronischecommunicatienet
werken en/of -diensten en de sectoren die geïnteresseerd zijn in
de bevordering van wettelijke inhoud in elektronischecommuni
catienetwerken en -diensten. Deze samenwerking kan ook de
coördinatie omvatten van de informatie van algemeen belang
die ingevolge artikel 21, lid 4, en de tweede alinea van arti
kel 20, lid 1, ter beschikking moet worden gesteld.”.

24) Artikel 34, lid 1, wordt vervangen door:

„1.
De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, niet-discrimina
toire, eenvoudige en goedkope buitengerechtelijke procedures be
schikbaar zijn voor het behandelen van niet-beslechte geschillen
die, in het kader van deze richtlijn, ontstaan tussen consumenten
en ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken en/of
-diensten aanbieden en die betrekking hebben op de contractuele
voorwaarden en/of prestaties van contracten voor het beschikbaar
stellen van die netwerken en/of diensten. De lidstaten nemen maat
regelen om ervoor te zorgen dat die procedures een eerlijke en
vlotte beslechting van geschillen mogelijk maken, en kunnen in
gerechtvaardigde gevallen een regeling voor terugbetaling en/of
schadevergoeding invoeren. Door middel van deze procedures is
het mogelijk geschillen op onpartijdige wijze bij te leggen en zij
ontnemen de consument niet het recht op juridische bescherming
overeenkomstig de nationale wetgeving. De lidstaten kunnen deze
verplichtingen uitbreiden tot geschillen waarbij andere eindgebrui
kers zijn betrokken.”.

25) Artikel 35 wordt vervangen door:

„Artikel 35
Wijziging van de bijlagen
Maatregelen die beogen niet-essentiële onderdelen van deze richt
lijn te wijzigen en die noodzakelijk zijn om de bijlagen I, II, III en
VI aan te passen aan technologische ontwikkelingen of aan ver
anderingen in de marktvraag, worden door de Commissie vast
gesteld volgens de in artikel 37, lid 2, bedoelde regelgevingspro
cedure met toetsing.”.
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26) In artikel 36 wordt lid 2 vervangen door:
„2.
De nationale regelgevende instanties stellen de Commissie in
kennis van de universeledienstverplichtingen die worden opgelegd
aan aangewezen ondernemingen met universeledienstverplichtingen.
De Commissie wordt onverwijld in kennis gesteld van alle wijzi
gingen van de opgelegde verplichtingen of van ondernemingen
waarop de bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn.”.
27) Artikel 37 wordt vervangen door:

„Artikel 37
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor com
municatie dat is ingesteld bij artikel 22 van Richtlijn 2002/21/EG
(kaderrichtlijn).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden
1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepas
sing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.”.
28) Bijlagen I, II, en III worden vervangen door de tekst in bijlage I bij
deze richtlijn, en bijlage VI wordt vervangen door de tekst in bij
lage II bij deze richtlijn.
29) Bijlage VII wordt geschrapt.

Artikel 2
Wijzigingen van Richtlijn 2002/58/EG (richtlĳn betreffende privacy
en elektronische communicatie)
Richtlijn 2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy en elektronische
communicatie) wordt als volgt gewijzigd:
1) Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:
„1.
Deze richtlijn voorziet in de harmonisering van de regelge
ving van de lidstaten die nodig is om een gelijk niveau van be
scherming van fundamentele rechten en vrijheden — met name het
recht op een persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid — bij de
verwerking van persoonsgegevens in de sector elektronische com
municatie te waarborgen en om te zorgen voor het vrij verkeer van
dergelijke gegevens en van elektronischecommunicatieapparatuur
en -diensten in de Gemeenschap.”.
2) Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
a) letter c) wordt vervangen door
„c) „locatiegegevens”: gegevens die in een elektronischecom
municatienetwerk of door een elektronischecommunicatie
dienst worden verwerkt, waarmee de geografische positie
van de eindapparatuur van een gebruiker van een openbare
elektronischecommunicatiedienst wordt aangegeven;”;

02009L0136 — NL — 19.12.2009 — 000.003 — 18
▼B
b) letter e) wordt geschrapt;
►C1 c) de volgende letter wordt toegevoegd:
„i) „inbreuk in verband met persoonsgegevens”: ◄ een
inbreuk op de beveiliging die resulteert in een acci
dentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-ge
autoriseerde vrijgave van of toegang tot persoons
gegevens die zijn verstuurd, opgeslagen of anderszins
verwerkt in verband met de levering van een open
bare elektronischecommunicatiedienst in de Gemeen
schap.”.
3) Artikel 3 wordt vervangen door:

„Artikel 3
Betrokken diensten
Deze richtlijn is van toepassing op de verwerking van persoons
gegevens in verband met de levering van openbare elektronische
communicatiediensten over openbare communicatienetwerken in de
Gemeenschap, met inbegrip van openbare communicatienetwerken
die systemen voor gegevensverzameling en identificatie ondersteu
nen.”.
4) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a) de titel wordt vervangen door:
„Beveiliging van de verwerking”;
b) het volgende lid wordt ingevoegd:
„1 bis.
Onverminderd Richtlijn 95/46/EG zorgen de in lid 1
bedoelde maatregelen ervoor dat in ieder geval:
— wordt gewaarborgd dat alleen gemachtigd personeel voor
wettelijk toegestane doeleinden toegang heeft tot de per
soonsgegevens;
— opgeslagen of verzonden persoonsgegevens worden be
schermd tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, onbe
doeld verlies of wijziging, en niet-toegestane of onwettige
opslag, verwerking, toegang of vrijgave, en
— een beveiligingsbeleid wordt ingevoerd met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
De bevoegde nationale instanties kunnen de door de aanbieders
van openbare elektronischecommunicatiediensten genomen
maatregelen controleren en aanbevelingen formuleren over beste
praktijken het beveiligingspeil dat met deze maatregelen moet
worden gehaald.”;
c) de volgende leden worden ingevoegd:
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„3.
In geval van een inbreuk in verband met persoonsgege
vens stelt de aanbieder van openbare elektronischecommunica
tiediensten de bevoegde nationale instantie zonder onnodige ver
traging in kennis van de inbreuk in verband met persoonsgege
vens.

Indien de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijn
lijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonsgegevens
en persoonlijke levenssfeer van een abonnee of een individuele
persoon stelt de aanbieder ook de abonnee of de individuele
persoon in kwestie onverwijld van de inbreuk in kennis.

Inkennisstelling van een betrokken abonnee of individuele per
soon van een inbreuk op persoonsgegevens is niet vereist wan
neer de aanbieder tot voldoening van de bevoegde instantie heeft
aangetoond dat hij de gepaste technische beschermingsmaatrege
len heeft genomen en dat deze maatregelen werden toegepast op
de data die bij de beveiligingsinbreuk betrokken waren. Derge
lijke technologische beschermingsmaatregelen maken de gege
vens onbegrijpelijk voor eenieder die geen recht op toegang
daartoe heeft.

Onverminderd de verplichting van de aanbieder om de betrok
ken abonnees en de individuele personen in kwestie in kennis te
stellen, indien de aanbieder de abonnee of individuele persoon
niet reeds in kennis heeft gesteld van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens, kan de bevoegde nationale instantie hem, na
te hebben bezien of en welke ongunstige gevolgen uit de in
breuk voortvloeien, verzoeken dat te doen.

In de kennisgeving aan de abonnee of de individuele persoon
worden ten minste de aard van de inbreuk op persoonsgegevens,
alsmede de contactpunten voor meer informatie vermeld, en
worden er maatregelen aanbevolen om mogelijke negatieve ge
volgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens te ver
lichten. De kennisgeving aan de bevoegde nationale instantie
bevat bovendien een omschrijving van de gevolgen van de in
breuk en van de door de aanbieder voorgestelde of getroffen
maatregelen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan te pakken.

4.
Afhankelijk van eventuele technische tenuitvoerleggings
maatregelen overeenkomstig lid 5 kunnen de bevoegde nationale
instanties richtsnoeren en, waar nodig, instructies uitvaardigen
betreffende de omstandigheden waarin de kennisgeving van de
inbreuk in verband met persoonsgegevens door aanbieders nood
zakelijk is, het voor deze kennisgeving toepasselijke formaat,
alsmede de manier waarop de kennisgeving geschiedt. Tevens
kunnen zij bijhouden of aanbieders aan hun kennisgevingsver
plichtingen overeenkomstig dit lid hebben voldaan en, zo niet,
dan leggen zij sancties op.

Aanbieders houden een zodanige inventaris bij van inbreuken op
persoonsgegevens, o.m. de feiten in verband met deze inbreu
ken, de gevolgen ervan en de herstelmaatregelen die zijn ge
nomen, dat de bevoegde nationale instanties kunnen nagaan of
de bepalingen van lid 3 worden nageleefd. De inventaris bevat
uitsluitend de voor dit doel noodzakelijke gegevens.
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5.
Teneinde een samenhangende tenuitvoerlegging van de in
de leden 2, 3 en 4 bedoelde maatregelen te waarborgen, kan de
Commissie, na raadpleging van het Europees Agentschap voor
netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG ingestelde werkgroep voor de bescherming
van personen in verband met de verwerking van persoonsgege
vens en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescher
ming, technische uitvoeringsmaatregelen aannemen in verband
met, onder meer, de omstandigheden, het formaat en de pro
cedures die gelden voor de in dit artikel bedoelde informatie
verstrekkings- en kennisgevingseisen. De Commissie betrekt bij
het aannemen van die maatregelen alle relevante belanghebben
den, met name om informatie in te winnen over de beste tech
nische en economische methoden die beschikbaar zijn voor de
tenuitvoerlegging van dit artikel.
Deze maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richt
lijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vast
gesteld volgens de in artikel 14 bis, lid 2, bedoelde regelge
vingsprocedure met toetsing.”.
5) In artikel 5 wordt lid 3 vervangen door:
„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 toe
gestaan op voorwaarde dat de betrokken abonnee of gebruiker toe
stemming heeft verleend, na te zijn voorzien van duidelijke en
volledige informatie overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG, onder
meer over de doeleinden van de verwerking. Zulks vormt geen
beletsel voor enige vorm van technische opslag of toegang met
als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een com
municatie over een elektronisch communicatienetwerk, of, indien
strikt noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat de aanbieder van een
uitdrukkelijk door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de
informatiemaatschappij deze dienst levert.”.
6) Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door:
„3.
De aanbieder van een openbare elektronischecommunicatie
dienst mag ten behoeve van de marketing van elektronischecom
municatiediensten of voor de levering van diensten met toege
voegde 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 zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Ge
bruikers of abonnees kunnen hun toestemming voor de verwerking
van verkeersgegevens te allen tijde intrekken.”.
7) Artikel 13 wordt vervangen door het volgende:

„Artikel 13
Ongewenste communicatie
1.
Het gebruik van automatische oproep- en communicatiesyste
men zonder menselijke tussenkomst (automatische oproepappara
ten), fax of e-mail met het oog op direct marketing kan alleen
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worden toegestaan met betrekking tot abonnees of gebruikers die
daarin vooraf hebben toegestemd.

2.
Onverminderd lid 1 kan een natuurlijke of rechtspersoon die
van zijn klanten elektronische contactgegevens voor e-mail verkrijgt
in het kader van de verkoop van een product of een dienst, over
eenkomstig Richtlijn 95/46/EG, die elektronische contactgegevens
gebruiken voor direct marketing van eigen gelijkaardige producten
of diensten mits de klanten duidelijk en expliciet de gelegenheid
wordt geboden kosteloos en op gemakkelijke wijze bezwaar te
maken tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens
op het ogenblik dat zij worden verzameld en, ingeval de klant
zich in eerste instantie niet tegen dat gebruik heeft verzet, bij
elke boodschap.

3.
De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen
dat ongevraagde communicatie met het oog op direct marketing in
andere dan de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen niet toegestaan
is zonder toestemming van de betrokken abonnees of gebruikers, of
ten aanzien van abonnees of gebruikers die dergelijke communicatie
niet wensen te ontvangen, waarbij de keuze tussen deze mogelijk
heden door de nationale wetgeving wordt bepaald, met dien ver
stande dat beide mogelijkheden voor de abonnee of gebruiker kos
teloos moeten zijn.

4.
Het is in ieder geval verboden e-mail te verzenden met het
oog op direct marketing waarbij de identiteit van de afzender na
mens wie de communicatie plaatsvindt, wordt gemaskeerd of ver
borgen, die in strijd is met artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG, en
zonder dat een geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger
een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan rich
ten, of e-mail die ontvangers aanmoedigt websites te bezoeken die
in strijd zijn met dat artikel.

5.
Leden 1 en 3 gelden voor abonnees die natuurlijke personen
zijn. De lidstaten zorgen er, in het kader van het Gemeenschaps
recht, en het toepasselijk nationaal recht tevens voor dat de recht
matige belangen van andere abonnees dan natuurlijke personen met
betrekking tot ongewenste communicatie voldoende zijn beschermd.

6.
►C2 Onverminderd de administratieve voorzieningen die on
der meer overeenkomstig artikel 15 bis, lid 2, kunnen worden ge
nomen, zorgen de lidstaten ervoor dat natuurlijke of rechtspersonen
die door inbreuken op nationale, overeenkomstig onderhavig artikel
vastgestelde bepalingen benadeeld worden en derhalve een recht
matig belang hebben bij het beëindigen of verbieden van dergelijke
inbreuken, inclusief aanbieders van elektronischecommunicatiedien
sten die hun rechtmatige ondernemingsbelangen beschermen,
rechtsvorderingen met betrekking tot dergelijke inbreuken kunnen
instellen. ◄ De lidstaten kunnen tevens specifieke voorschriften
vaststellen inzake sancties voor aanbieders van elektronischecom
municatiediensten die door nalatigheid bijdragen tot inbreuken op
overeenkomstig dit artikel aangenomen nationale bepalingen.”.
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8) Het volgende artikel wordt ingevoegd:
„Artikel 14 bis
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het comité voor com
municatie dat is ingesteld bij artikel 22 van Richtlijn 2002/21/EG
(kaderrichtlijn).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden
1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepas
sing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden
1, 2, 4 en 6, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing,
met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.”.
9) In artikel 15 wordt het volgende lid ingevoegd:
„1 ter.
Aanbieders zetten interne procedures op voor de afhan
deling van verzoeken om toegang tot persoonsgegevens van gebrui
kers op de grondslag van nationale bepalingen die overeenkomstig
lid 1 zijn aangenomen. Zij verstrekken aan de bevoegde nationale
instantie op verzoek gegevens over deze procedures, het aantal ont
vangen verzoeken, de aangevoerde wettelijke motivering en hun
antwoord.”.
10) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 15 bis
Uitvoering en handhaving
1.
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties in voor
komend geval met inbegrip van strafrechtelijke sancties, die van
toepassing zijn op overtredingen van de ter uitvoering van deze
richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen de nodige
maatregelen om de toepassing van die sancties te verzekeren. De
aldus vastgestelde sancties zijn doeltreffend, evenredig en afschrik
kend en kunnen worden toegepast met betrekking tot de hele peri
ode van een overtreding, zelfs indien de overtreding vervolgens is
rechtgezet. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 25 mei
2011 in kennis van die bepalingen en geven onverwijld kennis van
eventuele latere wijzigingen.
2.
Onverminderd de mogelijkheid tot beroep op de rechter zor
gen de lidstaten ervoor dat de bevoegde nationale instantie en, in
voorkomend geval, andere nationale organen bevoegd zijn de in lid
1 bedoelde overtredingen te doen ophouden.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde nationale instantie
en, in voorkomend geval, andere nationale organen over de nodige
onderzoeksbevoegdheden en -middelen beschikken, met inbegrip
van de bevoegdheid alle relevante informatie op te vragen die zij
nodig kunnen hebben om de overeenkomstig deze richtlijn vast
gestelde nationale bepalingen te monitoren en na te doen leven.
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4.
De bevoegde nationale instanties kunnen maatregelen goed
keuren om een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking
bij de handhaving van de overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde
nationale wetten te waarborgen en geharmoniseerde voorwaarden te
creëren voor het aanbieden van diensten waarbij grensoverschrij
dende gegevensstromen betrokken zijn.

De nationale regelgevende instanties bezorgen de Commissie ruime
tijd voor de goedkeuring van deze maatregelen een samenvatting
van de redenen voor optreden, de geplande maatregelen en de voor
gestelde aanpak. De Commissie kan na onderzoek van deze infor
matie en na raadpleging van het ENISA en de bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG ingestelde werkgroep voor de bescherming van
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens,
opmerkingen over deze informatie maken of aanbevelingen met
betrekking tot deze informatie doen, met name om ervoor te zorgen
dat de beoogde maatregelen geen negatieve gevolgen voor de wer
king van de gemeenschappelijke markt hebben. De nationale regel
gevende instanties houden bij hun besluit over de maatregelen
maximaal met de opmerkingen en aanbevelingen van de Commissie
rekening.”.

Artikel 3
Wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2006/2004 (verordening betref
fende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming)
wordt het volgende punt toegevoegd:

„17. 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 elek
tronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektro
nische communicatie): artikel 13 (PB L 201 van 31.7.2002,
blz. 37).”.

Artikel 4
Omzetting
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 25 mei 2011 de nodige wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken, die
nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie
onverwijld de tekst van die bepalingen mede.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen
zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn ver
wezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lid
staten.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste
bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen.
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Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag volgende op die van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 6
Adressanten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
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BIJLAGE I
„BIJLAGE I
BESCHRIJVING VAN FACILITEITEN EN DIENSTEN ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 10 (CONTROLE VAN DE UITGAVEN), ARTIKEL 29 (EX
TRA FACILITEITEN) EN ARTIKEL 30 (GEMAKKELIJKERE WIJZI
GING VAN AANBIEDER)
Deel A: Faciliteiten en diensten als bedoeld in artikel 10
a) Gespecificeerde rekeningen
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, onver
minderd de voorschriften van de relevante wetgeving inzake de bescherming
van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, het basisniveau van
specificatie van rekeningen kunnen vaststellen dat ondernemingen kosteloos
aan de abonnees moeten verstrekken, zodat deze:
i)

de kosten van het gebruik van het openbare communicatienetwerk op een
vaste locatie en/of bijbehorende openbare telefoondiensten kunnen veri
fiëren en controleren, en

ii) adequaat toezicht kunnen houden op hun gebruik en uitgaven en zo
doende in redelijke mate hun rekeningen kunnen beheersen.
In voorkomend geval kan de abonnee tegen een redelijke vergoeding of gratis
een hogere mate van detaillering worden aangeboden.
Gesprekken die voor de oproepende abonnee kosteloos zijn, met inbegrip van
gesprekken met hulplijnen, worden niet op de gespecificeerde factuur van de
oproepende abonnee vermeld.
b) Kosteloze selectieve nummerblokkering bij uitgaand telefoonverkeer of Pre
mium-SMS- of MMS-berichten of, waar technisch mogelijk, andere soorten
van soortgelijke toepassingen
dat wil zeggen de faciliteit waarbij de abonnee de aangewezen aanbieder van
telefoondiensten kan verzoeken kosteloos bepaalde categorieën uitgaande ge
sprekken of Premium-SMS-of MMS-berichten of andere soorten van soort
gelijke toepassingen van of naar bepaalde categorieën nummers te blokkeren.
c) Vooruitbetalingssystemen
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties kunnen
verlangen dat aangewezen ondernemingen in middelen voorzien waarbij de
consumenten voor de toegang tot het openbare communicatienetwerk en het
gebruik van openbare telefoondiensten vooruitbetalen.
d) Termijnbetaling van aansluitingskosten
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties kunnen
verlangen dat aangewezen ondernemingen de consument de mogelijkheid
bieden voor de aansluiting op het openbare communicatienetwerk in termij
nen te betalen.
e) Wanbetaling
De lidstaten staan toe dat, wanneer telefoonrekeningen van ondernemingen
niet worden betaald, specifieke maatregelen worden getroffen die in verhou
ding staan tot de ernst van de wanbetaling, niet-discriminerend zijn en wor
den bekendgemaakt. Bij deze maatregelen wordt de abonnee vooraf naar
behoren gewaarschuwd over een aanstaande onderbreking van de dienstver
lening of voor verbreking van de aansluiting. Behalve in geval van fraude,
aanhoudend te laat of niet betaalde rekeningen, moeten deze maatregelen
waarborgen dat een eventuele onderbreking van de dienstverlening, voor
zover dat technisch mogelijk is, beperkt blijft tot de betrokken dienst. Ver
breking van de aansluiting wegens wanbetaling mag slechts plaatsvinden
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nadat de abonnee naar behoren is gewaarschuwd. De lidstaten kunnen alvo
rens tot volledige verbreking van de aansluiting wordt overgegaan, een peri
ode van beperkte dienstverlening toestaan waarin alleen gesprekken mogelijk
zijn die geen kosten voor de abonnee met zich brengen (b.v. „112”-oproe
pen).
f) Tariefadvies
dat wil zeggen de faciliteit waarbij abonnees de onderneming kunnen ver
zoeken om hen te informeren over alternatieve, goedkopere tarieven, als deze
beschikbaar zijn.
g) Kostenbeheersing
dat wil zeggen de faciliteit waarbij ondernemingen andere instrumenten aan
bieden, als deze als adequaat zijn aangemerkt door de nationale regelgevende
instanties, om de kosten van de openbare telefoondiensten te beheersen,
inclusief kostenloze waarschuwingen voor consumenten in geval van abnor
male of excessieve consumptiepatronen.
Deel B: Faciliteiten als bedoeld in artikel 29
a) Toonkiezen of DTMF (dual-tone multi-frequency)
Het openbare communicatienetwerk en/of de openbare telefoondiensten on
dersteunt het gebruik van DTMF-tonen, zoals gedefinieerd in ETSI ETR 207,
voor signaleringsfuncties van eindpunt tot eindpunt in het gehele netwerk,
zowel binnen een lidstaat als tussen lidstaten onderling.
b) Identificatie van de oproepende lijn
Aan de opgeroepene wordt het abonneenummer van de oproeper meegedeeld
voordat de oproep tot stand is gebracht.
Bij het ter beschikking stellen van deze faciliteit moet rekening worden
gehouden met de relevante wetgeving inzake de bescherming van persoons
gegevens en de persoonlijke levenssfeer, met name Richtlijn 2002/58/EG
(richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie).
Exploitanten moeten, voor zover dat technisch haalbaar is, gegevens en sig
nalen beschikbaar stellen om het aanbieden van identificatie van de oproep
lijn en toonkiezen over de grenzen van de lidstaten te vergemakkelijken.
Deel C: Tenuitvoerlegging van de bepalingen betreffende nummerportabili
teit als bedoeld in artikel 30
De eis dat alle abonnees met nummers van het nationale telefoonnummerplan die
daarom verzoeken hun nummer(s) kunnen behouden ongeacht de onderneming
die de dienst levert, geldt:
a) in het geval van geografische nummers, op een specifieke locatie, en
b) in het geval van niet geografische nummers, voor elke locatie.
Dit deel is niet van toepassing op de portabiliteit van nummers tussen netwerken
die diensten leveren op een vaste locatie en mobiele netwerken.
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BIJLAGE II
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 TE PUBLICEREN INFORMATIE
(TRANSPARANTIE EN PUBLICATIE VAN INFORMATIE)
De nationale regelgevende instantie moet ervoor zorgen dat de informatie in deze
bijlage overeenkomstig artikel 21 wordt bekendgemaakt. Het is aan de nationale
regelgevende instantie om te bepalen welke informatie wordt gepubliceerd door
de ondernemingen die openbare communicatienetwerken en/of openbare tele
foondiensten aanbieden, en welke informatie door de nationale regelgevende
instantie zelf, opdat consumenten in staat worden gesteld geïnformeerde keuzes
te maken.
1.

Namen en adressen van ondernemingen
De namen en de adressen van de hoofdkantoren van de ondernemingen die
openbare communicatienetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbie
den.

2.

Beschrijving van de aangeboden diensten

2.1. Omvang van de aangeboden diensten
2.2. Standaardtarieven, met vermelding van de verstrekte diensten en de inhoud
van elk tariefelement (bv. toegangstarieven, alle soorten gebruikstarieven,
onderhoudskosten), inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkor
tingen, bijzondere en gerichte tariefregelingen en alle extra kosten, alsmede
kosten met betrekking tot eindapparatuur.
2.3. Schadevergoedings-/terugbetalingsbeleid met inbegrip van bijzonderheden
omtrent de aangeboden schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen.
2.4. Soorten onderhoudsservice die worden aangeboden.
2.5. Algemene voorwaarden, met inbegrip van de minimumcontractduur, beëin
diging van het contract en procedures en directe kosten in verband met de
portabiliteit van nummers en andere identificatoren, wanneer relevant.
3.

Regelingen voor geschillenbeslechting, met inbegrip van door de onder
neming opgestelde regelingen.

4.

Informatie over rechten ten aanzien van de universeledienstverlening, waar
onder, in voorkomend geval, de in bijlage I genoemde faciliteiten en dien
sten.
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BIJLAGE III
PARAMETERS VOOR DE KWALITEIT VAN DE DIENST
Parameters, definities en meetmethoden voor de kwaliteit van de dienst zoals
bedoeld in de artikelen 11 en 22
Voor ondernemingen die toegang aanbieden tot een openbaar communicatienet
werk
PARAMETER
(Noot 1)

DEFINITIE

MEETMETHODE

wachttijd bij eerste aansluiting
op het net

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

storingspercentage per toe
gangslijn

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

storingshersteltijd

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

Voor ondernemingen die een openbare telefoondienst aanbieden
benodigde tijd voor het ontvan
gen van de kiestoon

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

wachttijden bij inlichtingen
diensten

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

percentage functionerende
openbare betaaltelefoons met
munten en kaarten

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

klachten over onjuiste rekenin
gen

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057

ETSI EUROPESE GEMEEN
SCHAP 202 057
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Het versienummer van ETSI Europese Gemeenschap 202 057-1 is 1.3.1 (juli 2008)

Noot 1
De parameters moeten een analyse van de kwaliteit op regionaal niveau (d.w.z.
ten minste op niveau 2 van de door Eurostat vastgestelde nomenclatuur van
territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)) mogelijk maken.
Noot 2
Wanneer bewijzen beschikbaar zijn dat de prestaties op deze beide gebieden
bevredigend zijn, kunnen de lidstaten besluiten niet te eisen dat actuele informa
tie betreffende de prestaties voor deze twee parameters wordt bijgehouden.”
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▼B
BIJLAGE II
„BIJLAGE VI
INTEROPERABILITEIT VAN DIGITALE CONSUMENTENAPPARA
TUUR BEDOELD IN ARTIKEL 24
1. Gemeenschappelijke coderingsalgoritme en ontvangst van vrije signalen
Alle voor de ontvangst van conventionele digitale televisiesignalen (dat wil
zeggen de ontvangst van uitzendingen via terrestrische, kabel- of satelliet
verbinding die met name bedoeld is voor vaste ontvangst, zoals DVB-T,
DVB-C of DVB-S) bestemde consumentenapparatuur die in de Gemeenschap
wordt verkocht of verhuurd of anderszins ter beschikking wordt gesteld en
waarmee digitale televisiesignalen kunnen worden gedecodeerd, moet ge
schikt zijn om:
— het decoderen van dergelijke signalen mogelijk te maken overeenkomstig
een gemeenschappelijke Europese coderingsalgoritme zoals beheerd door
een erkende Europese normalisatie-instelling, momenteel ETSI;
— signalen weer te geven die ongecodeerd zijn uitgezonden, met dien ver
stande dat, ingeval dergelijke apparatuur wordt gehuurd, de huurder aan
de desbetreffende huurovereenkomst voldoet.
2. Interoperabiliteit voor analoge en digitale televisietoestellen
Analoge televisietoestellen met een integraal scherm waarvan de zichtbare
diagonaal groter is dan 42 cm die in de Gemeenschap worden verkocht of
verhuurd, moeten zijn voorzien van ten minste één open interface contra
stekker zoals genormaliseerd door een erkend Europees normalisatie-instituut,
b.v. als aangegeven in de norm Cenelec EN 50 049-1:1997, waarmee een
voudige aansluiting van randapparatuur mogelijk is, vooral extra decoders en
digitale ontvangers.
Digitale televisietoestellen met een integraal scherm waarvan de zichtbare
diagonaal groter is dan 30 cm die in de Gemeenschap worden verkocht of
verhuurd, moeten zijn voorzien van ten minste één open interface contra
stekker (zoals genormaliseerd, of in overeenstemming met een norm die is
vastgesteld, door een erkend Europees normalisatie-instituut of in overeen
stemming met een door de industrie algemeen aanvaarde specificatie), b.v. de
gemeenschappelijke interfaceconnector DVB, waarmee eenvoudige aanslui
ting van randapparatuur mogelijk is en die alle elementen van een digitaal
televisiesignaal doorlaat, met inbegrip van informatie betreffende interactieve
en voorwaardelijk toegankelijke diensten.”

