> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2500 EA ‘s-GRAVENHAGE

Directoraat -Generaal
Economische Politiek
Directie Europa, Mededinging
en Consumenten
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC Den Haag
T 070-3798911 (algemeen)
www.ez.nl
Behandeld door

Datum 2 juni 2009
Betreft Brief van uw Kamer over het EU-reguleringskader voor de elektronische
communicatiesector / amendement 138

Ons kenmerk
EP/EMC 9094399
Uw kenmerk
144065u

In antwoord op de brief van uw vaste commissies van Economische Zaken en
Justitie d.d. 19 mei jl., informeer ik u hierbij over de onderhandelingen over de
herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische
communicatiesector. Tevens ga ik in op het standpunt van het kabinet inzake het
amendement 138, zoals op 6 mei jl. door het Europees Parlement aangenomen,
en het verdere verloop van de besluitvorming.
Stand van zaken herziening EU-reguleringskader voor de elektronische
communicatiesector
Op 6 mei 2009 stemde het Europees Parlement (EP) in tweede lezing over de
herziening van het Europese reguleringskader voor de elektronische
communicatiesector. Het EP heeft het wetgevingspakket aangenomen, met
daarbij het zogenoemde amendement 138 over toegang tot internet. Daarmee
verwierp het EP een compromis over dit amendement dat eerder in
onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Raad en EP tot stand kwam.
Onderstaand treft u het Nederlandse standpunt ten aanzien van dat amendement
aan. Vervolgens wordt het verdere proces van besluitvorming beschreven.
Amendement 138
Met het afwijken van het compromis dat in de aanloop naar de plenaire stemming
in onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Raad en EP (triloog) was
bereikt, vormt amendement 138 het breekpunt in de onderhandelingen over het
telecompakket. Amendement 138 betreft het debat rond de toegang tot internet.
Het EP had in eerste lezing met diens amendement 138 willen bereiken dat
gebruikers door providers slechts na een rechterlijke uitspraak van internet
mogen worden afgesloten. Daarbij verwees het EP naar de vrijheid van
meningsuiting en informatievergaring, zoals neergelegd in het Handvest van de
Grondrechten van de EU. De Raad nam dit amendement echter niet over in zijn
gemeenschappelijk standpunt in eerste lezing.
Daarmee werd amendement 138 onderwerp van onderhandeling in tweede lezing.
In het voorlopig akkoord dat hierna in onderhandeling tussen vertegenwoordigers
van de Raad en het EP tot stand kwam, was een compromistekst opgenome n op
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grond waarvan het wel mogelijk zou zijn gebruikers zonder rechterlijke
tussenkomst af te sluiten van internet. Gebruikers zouden in dat geval het recht
op toegang tot de rechter moeten hebben, maar de verplichte tussenkomst van
de rechter vooraf was hiermee van tafel. Het EP verwierp dit compromis echter in
plenaire stemming en ging uiteindelijk akkoord met zijn oorspronkelijk
amendement 138.
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Nederland heeft sympathie voor het amendement, omdat het gebruikers beter wil
beschermen tegen al te lichtvaardig afsluiten. Het amendement is een reactie op
de in Frankrijk voorgestelde aanpak. Daarbij moet een internetter, na drie keer
illegaal auteursrechtelijk beschermd materiaal te hebben gedownload, in opdracht
van een speciaal daarvoor opgerichte toezichthouder van internet worden
afgesloten. Die aanpak is voor Nederland niet acceptabel. Voor de aanpak van
gebruikers met kwaadwillende bedoelingen is een regeling voor afsluiting in de
Nederlandse context ook niet noodzakelijk, omdat er in Nederland, mede op
aandrang van de regering, een gedragscode tot stand is gekomen op grond
waarvan internetaanbieders op initiatief van opsporingsautoriteiten zelf actie
ondernemen tegen strafbare feiten zoals kinderporno (notice and take down
gedragscode). Het zal duidelijk moeten zijn dat het amendement die gedragscode
niet doorkruist. Nederland vindt dat het amendement verder moet worden
verduidelijkt voordat er een definitief standpunt kan worden ingenomen. In het
bijzonder zal duidelijk moeten worden in welke gevallen men wel en in welke
gevallen men geen rechterlijke tussenkomst wil voorschrijven.
Verdere proces
De Raad zal zich nu formeel in tweede lezing moeten uitspreken over het pakket.
Aangezien het EP het pakket pas op 16 juni a.s. ter hand zal stellen aan de Raad
voor die formele besluitvorming in tweede lezing, zal dat na de Raad van 11 juni
a.s. zijn. Indien de Raad, zoals verwacht, zal besluiten tot afwijzing van het
amendement, zal geen akkoord in tweede lezing tot stand komen over het gehele
wetgevingspakket. De Raad heeft uiterlijk tot 16 oktober 2009 om een besluit te
nemen. Daarna zal verder moeten worden onderhandeld in conciliatie. Naar
verwachting zullen de onderhandelingen dan worden beperkt tot het amendement
en zal de rest van het telecompakket, waarover al overeenstemming is bereikt,
niet meer ter discussie worden gesteld. Wat Nederland betreft, zou de conciliatie
moeten beginnen met het goed in kaart brengen van de wensen van het EP. Op
basis van een inventariserend en ‘technisch’ overleg zou het mogelijk moeten zijn
om tot een formulering te komen die zowel recht doet aan de bescherming van de
door het Europees Parlement genoemde belangen van de eindgebruiker –
waaronder het belang van adequate rechtsbescherming- als aan het belang om
snel op te kunnen treden tegen kennelijke misstanden.

(w.g.)

drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken
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