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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare 
elektronischecommunicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG
(COM(2005)0438 – C6-0293/2005 – 2005/0182(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0438)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0293/2005),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) In artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2002/58/EG worden de voorwaarden 
vastgesteld waaronder de reikwijdte van de 
in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 
3 en 4, en artikel 9 van die richtlijn 
bedoelde rechten en plichten kunnen 
worden beperkt door de lidstaten: 
dergelijke beperkingen dienen in een 
democratische samenleving noodzakelijk, 
redelijk en proportioneel te zijn ter 
waarborging van de nationale, d.w.z. de 

(4) In artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2002/58/EG worden de voorwaarden 
vastgesteld waaronder de reikwijdte van de 
in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 
3 en 4, en artikel 9 van die richtlijn 
bedoelde rechten en plichten kunnen 
worden beperkt door de lidstaten: 
dergelijke beperkingen dienen in een 
democratische samenleving noodzakelijk, 
redelijk en proportioneel te zijn ter 
waarborging van de nationale, d.w.z. de 

  
1 PB C .. van ..., blz. ...
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staatsveiligheid, de landsverdediging, de 
openbare veiligheid, of het voorkomen,
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten of van onbevoegd gebruik 
van het elektronische-
communicatiesysteem.

staatsveiligheid, de landsverdediging, de 
openbare veiligheid, of het onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van strafbare feiten 
of van onbevoegd gebruik van het 
elektronische-communicatiesysteem.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Indien het wordt aangenomen 
moet deze wijziging overal worden 
doorgevoerd.)

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) Diverse lidstaten hebben wetgeving 
aangenomen op het gebied van het 
bewaren van gegevens door aanbieders van 
diensten ten behoeve van het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
criminaliteit en strafbare feiten; de 
nationale bepalingen vertonen onderling 
aanzienlijke verschillen.

(5) Tien van de 25 lidstaten hebben 
wetgeving aangenomen op het gebied van 
het bewaren van gegevens door aanbieders 
van diensten ten behoeve van het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van criminaliteit en strafbare 
feiten; de nationale bepalingen vertonen 
onderling aanzienlijke verschillen: België, 
Frankrijk, Italië, Ierland, Letland, 
Litouwen, Nederland, Polen, Spanje en de 
Tsjechische Republiek.

Amendement 3
OVERWEGING 7

(7) In de conclusies van de Raad Justitie 
en Binnenlandse Zaken van 20 september 
2001 wordt verzocht ervoor te zorgen dat 
de wetshandhavingsinstanties de 
mogelijkheid hebben om strafbare feiten 
te onderzoeken die het gebruik van 
elektronischecommunicatiesystemen 
omvatten, alsmede om maatregelen te 
nemen tegen de plegers daarvan, er 
daarbij op lettend dat er een evenwicht 
bestaat tussen de bescherming van 
persoonsgegevens en de behoeften van de 
wetshandhavingsinstanties met betrekking 
tot de toegang tot gegevens voor 
strafrechtelijk onderzoek.

schrappen
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Amendement 4
OVERWEGING 8

(8) In de conclusies van de Raad Justitie 
en Binnenlandse Zaken van 19 december 
2002 wordt benadrukt dat wegens de 
opmerkelijke toename van de 
mogelijkheden van elektronische 
communicatie, gegevens betreffende het 
gebruik daarvan van bijzonder belang zijn 
en een waardevol instrument bij het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van criminaliteit en strafbare 
feiten, met name in de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad.

schrappen

Amendement 5
OVERWEGING 9

(9) In zijn verklaring betreffende de 
bestrijding van terrorisme van 25 maart 
2004 heeft de Europese Raad aan de Raad 
opdracht gegeven maatregelen te 
bestuderen met het oog op het vaststellen 
van regels voor het bewaren van 
verkeersgegevens door telecommunicatie-
aanbieders.

schrappen

Amendement 6
OVERWEGING 10

(10) In de verklaring die is aangenomen 
door de bijzondere informele Raad van 13 
juli 2005 wordt nogmaals nadrukkelijk 
gewezen op de noodzaak om zo spoedig 
mogelijk maatregelen aan te nemen in 
verband met het bewaren van 
verkeersgegevens van elektronische 
communicatie.

schrappen

Amendement 7
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OVERWEGING 11

(11) Gelet op het door onderzoek en de 
ervaring van diverse lidstaten 
aangetoonde belang van deze 
verkeersgegevens voor het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
ernstige strafbare feiten, zoals terrorisme 
en georganiseerde criminaliteit, is het 
noodzakelijk te waarborgen dat gegevens 
die worden verwerkt door aanbieders van 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten en 
communicatienetwerken gedurende een 
bepaalde periode worden bewaard.

(11) Uit de ervaring in de praktijk in 
sommige lidstaten is gebleken dat 
verkeersgegevens van belang kunnen zijn 
voor het onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van ernstige strafbare feiten, 
zoals terrorisme en georganiseerde 
criminaliteit. Om die reden is het 
noodzakelijk te waarborgen dat gegevens 
die worden verwerkt door aanbieders van 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten en 
communicatienetwerken gedurende een 
geharmoniseerde periode worden 
bewaard.

Amendement 8
OVERWEGING 11 BIS (nieuw)

(11 bis) De opstelling van lijsten van 
soorten gegevens die bewaard moeten 
worden moet een evenwicht weerspiegelen 
tussen enerzijds het nut van het 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
ernstige strafbare feiten en anderzijds de 
mate van inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer die eruit voortvloeit.

Amendement 9
OVERWEGING 12

(12) Bij de bepaling van de te bewaren 
categorieën gegevens is gestreefd naar 
een goed evenwicht tussen de voordelen 
op het gebied van het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
de bedoelde ernstige strafbare feiten en de 
prijs qua inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer die daarvoor wordt betaald. 
De in acht te nemen bewaringstermijn 
van één jaar, of zes maanden indien de 
gegevens verband houden met 
elektronische communicatie die 
uitsluitend volgens het internetprotocol 

(12) De bewaringstermijn van drie 
maanden is een goede aanzet tot 
harmonisatie, rekening houdend met de 
gangbare praktijk in de Europese Unie en 
het feit dat na evaluatie de termijn 
eventueel verlengd kan worden. 
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verloopt, verzoent eveneens op een 
redelijke manier alle aanwezige belangen 
met elkaar.

Amendement 10
OVERWEGING 13

(13) Omdat het bewaren van gegevens 
aanzienlijke extra kosten teweegbrengt 
voor de aanbieders van elektronische 
communicatie, maar de baten inzake 
openbare veiligheid de samenleving als 
geheel ten goede komen, is het passend te 
bepalen dat de lidstaten de bewezen extra 
kosten vergoeden die de aanbieders dragen 
voor het nakomen van de ter uitvoering van 
deze richtlijn opgelegde verplichtingen.

(13) Omdat het bewaren van gegevens 
aanzienlijke extra kosten teweegbrengt 
voor de aanbieders van openbare 
elektronische communicatiediensten, maar 
de baten inzake openbare veiligheid de 
samenleving als geheel ten goede komen, 
is het passend te bepalen dat de lidstaten de 
bewezen extra kosten volledig vergoeden 
die de aanbieders dragen voor het nakomen 
van de ter uitvoering van deze richtlijn 
opgelegde verplichtingen.

Amendement 11
OVERWEGING 14

(14) De 
elektronischecommunicatietechnologie 
evolueert in snel tempo en de legitieme 
behoeften van de bevoegde autoriteiten 
evolueren mee. Om haar op dit gebied te 
adviseren, overweegt de Commissie de 
oprichting van een forum bestaande uit 
vertegenwoordigers van de 
wetshandhavingsinstanties, groeperingen 
uit de sector elektronische communicatie 
en gegevensbeschermingsautoriteiten.

(14) De 
elektronischecommunicatietechnologie 
evolueert in snel tempo en de legitieme 
behoeften van de bevoegde autoriteiten 
evolueren mee. Om haar op dit gebied te 
adviseren, overweegt de Commissie de 
oprichting van een forum bestaande uit 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement, de wetshandhavingsinstanties, 
groeperingen uit de sector elektronische 
communicatie en Europese en nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten.

Amendement 12
OVERWEGING 17

(17) De voor de uitvoering van deze 
richtlijn vereiste maatregelen dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 
juni 1999 tot vaststelling van de 

schrappen
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voorwaarden voor de uitoefening van de 
aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden.

Amendement 13
OVERWEGING 19

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en strookt met de beginselen 
die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
neergelegd. In het bijzonder wil deze 
richtlijn, net als Richtlijn 2002/58/EG, de 
volledige eerbiediging waarborgen van de 
fundamentele rechten van de burger op 
eerbiediging van het privé-leven en 
bescherming van persoonsgegevens
(artikelen 7 en 8 van het Handvest),

(19) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en strookt met de beginselen 
die met name in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
neergelegd. In het bijzonder wil deze 
richtlijn, net als Richtlijn 2002/58/EG, de
volledige naleving waarborgen van het 
recht op eerbiediging van het privé-leven 
en bescherming van persoonsgegevens, 
vastgelegd in de artikelen 7 en 8 van het 
Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie.

Amendement 14
ARTIKEL 1, LID 1

1. Deze richtlijn heeft tot doel een 
harmonisatie tot stand te brengen van de 
nationale bepalingen van de lidstaten 
waarbij aan aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar communicatienetwerk 
verplichtingen worden opgelegd inzake het 
verwerken en bewaren van bepaalde 
gegevens, teneinde te garanderen dat die 
gegevens beschikbaar zijn voor het 
voorkomen, onderzoeken, opsporen en 
vervolgen van ernstige strafbare feiten, 
zoals terrorisme en georganiseerde 
criminaliteit.

1. Deze richtlijn heeft tot doel een 
harmonisatie tot stand te brengen van de 
nationale bepalingen van de lidstaten 
waarbij aan aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar toegankelijk elektronisch
communicatienetwerk verplichtingen 
worden opgelegd inzake het verwerken en 
bewaren van bepaalde gegevens en het 
bieden van waarborgen dat het recht op
eerbieding van het privé-leven en op 
bescherming van persoonsgegevens bij de 
toegang tot deze gegevens volledig wordt 
nageleefd, teneinde te garanderen dat die 
gegevens beschikbaar zijn voor het  
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
de in lid 2 bis genoemde ernstige strafbare 
feiten.

Amendement 15
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ARTIKEL 1, LID 2

2. Deze richtlijn heeft betrekking op 
verkeers- en locatiegegevens van 
natuurlijke en rechtspersonen, evenals op 
de daarmee verband houdende gegevens 
die nodig zijn om de abonnee of 
geregistreerde gebruiker te identificeren. 
Zij is niet van toepassing op de inhoud van 
elektronische communicatie, de informatie 
die wordt geraadpleegd met behulp van een 
elektronisch communicatienetwerk 
daaronder begrepen.

2. Deze richtlijn heeft betrekking op 
verkeersgegevens van natuurlijke en 
rechtspersonen, evenals op de gegevens die 
nodig zijn om de abonnee of geregistreerde 
gebruiker te identificeren. Zij is niet van 
toepassing op de inhoud van elektronische 
communicatie, de informatie die wordt 
geraadpleegd met behulp van een 
elektronisch communicatienetwerk 
daaronder begrepen.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Indien het wordt aangenomen 
moet deze wijziging overal worden 
doorgevoerd.)

Amendement 16
ARTIKEL 1, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Strafbare feiten in de zin van lid 1 
zijn:
- deelneming aan een criminele 
organisatie;
- terrorisme;
- wapenhandel;
- mensenhandel;
- seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie;
- illegale handel in drugs en psychotrope 
stoffen;
- witwassen van opbrengsten van 
misdrijven;
- valsemunterij, met inbegrip van namaak 
van de euro;
- milieumisdrijven, met inbegrip van de 
illegale handel in bedreigde diersoorten of 
bedreigde planten- en boomsoorten;
- moord en doodslag, zware 
mishandeling;
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- illegale handel in menselijke organen en 
weefsels;
- ontvoering, vrijheidsberoving en 
gijzeling;
- vervalsing van administratieve 
documenten en handel in valse 
documenten;
- vervalsing van betaalmiddelen;
- illegale handel in nucleaire en 
radioactieve stoffen;
- verkrachting;
- brandstichting;
- misdrijven die onder de rechtsmacht van 
het Internationaal Strafhof vallen;
- kaping van vliegtuigen/schepen;
- sabotage;
- stalken.

Amendement 17
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER A)

a) "gegevens": verkeers- en 
locatiegegevens, evenals de daarmee 
verband houdende gegevens die nodig zijn 
om de abonnee of gebruiker te 
identificeren;

a) "gegevens": verkeersgegevens, evenals 
gegevens die nodig zijn om de abonnee of 
gebruiker te identificeren;

Amendement 18
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER B bis) (nieuw)

b bis) "ernstige misdrijven": de in 
artikel 1, lid 2 bis, genoemde misdrijven.
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Amendement 19
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER B ter) (nieuw)

b ter) "bevoegde 
wetshandhavingsinstanties": gerechtelijke 
en andere instanties die verantwoordelijk 
zijn voor het opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van ernstige misdrijven.

Amendement 20
ARTIKEL 3, LID 1

1. In afwijking van de artikelen 5, 6 en 9 
van Richtlijn 2002/58/EG nemen de 
lidstaten bepalingen aan om te waarborgen 
dat gegevens die in het kader van de 
aanbieding van communicatiediensten 
worden gegenereerd of verwerkt door 
onder hun rechtsmacht vallende aanbieders 
van openbare 
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar communicatienetwerk, worden 
bewaard overeenkomstig de bepalingen 
van deze richtlijn. 

1. De lidstaten nemen bepalingen aan om 
te waarborgen dat gegevens die in het 
kader van de aanbieding van 
communicatiediensten bij de 
communicatie worden verwerkt door 
onder hun rechtsmacht vallende aanbieders 
van openbare 
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar toegankelijk 
communicatienetwerk, worden bewaard 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
richtlijn. 

Amendement 21
ARTIKEL 3, LID 2

2. De lidstaten nemen bepalingen aan om 
te waarborgen dat de overeenkomstig deze 
richtlijn bewaarde gegevens in 
welbepaalde gevallen en in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving uitsluitend aan de bevoegde 
nationale autoriteiten worden verstrekt ten 
behoeve van het voorkomen, onderzoeken, 
opsporen en vervolgen van ernstige 
strafbare feiten, zoals terrorisme en 
georganiseerde criminaliteit.

2. De lidstaten nemen bepalingen aan om 
te waarborgen dat de overeenkomstig deze 
richtlijn bewaarde gegevens in 
welbepaalde gevallen en in 
overeenstemming met de nationale 
wetgeving uitsluitend aan de bevoegde 
wetshandhavingsinstanties worden 
verstrekt ten behoeve van het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
de in artikel 1, lid 2 bis genoemde feiten.
De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
ondernemingen op hun grondgebied een 
vertegenwoordiging vestigen die bij een 
verzoek om gegevens kan fungeren als 
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contactpersoon voor de bevoegde 
wethandhavingsautoriteiten.

Amendement 22
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Toegang tot de bewaarde gegevens

1. De lidstaten treffen maatregelen om te 
waarborgen dat de bevoegde 
wetshandhavingsinstanties slechts 
toegang hebben tot overeenkomstig deze 
richtlijn bewaarde gegevens onder de 
volgende voorwaarden:
a) toegang wordt slechts verleend ten 
behoeve van het onderzoeken, opsporen 
en vervolgen van ernstige misdrijven;
b) toegang wordt verleend voor een 
hoeveelheid gegevens die in verhouding 
staat tot het doel waarvoor de gegevens 
worden gevraagd;
c) de bevoegde wetshandhavingsinstanties
wissen de gegevens zodra deze niet langer 
nodig zijn voor doel waarvoor ze waren 
gevraagd;
d) de bevoegde wetshandhavingsinstanties
bewaren de gegevens in een vorm die het 
mogelijk maakt de betrokkenen slechts te 
identificeren zolang als noodzakelijk is 
voor de doeleinden waarvoor de gegevens 
waren verzameld of verder werden 
verwerkt;
e) de bevoegde wetshandhavingsinstanties
waarborgen de vertrouwelijkheid en 
integriteit van de gegevens;
f) de bevoegde wetshandhavingsinstanties
doen de gegevens in geen geval toekomen 
aan derde landen.
2. De Commissie keurt een richtlijn goed 
met gedetailleerde bepalingen tot 
uitvoering van de beginselen die zijn 
genoemd in lid 1 van dit artikel. Deze 
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richtlijn stemt overeen met de beginselen 
die zijn vastgelegd in het kaderbesluit van 
de Raad over [gegevensbescherming]. 

Amendement 23
ARTIKEL 4, TITEL

Te bewaren categorieën gegevens Te bewaren categorieën en soorten 
gegevens

Amendement 24
ARTIKEL 4, ALINEA 1, LETTER F)

f) gegevens die nodig zijn om de locatie 
van mobielecommunicatie-apparatuur te 
bepalen.

schrappen

Amendement 25
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Overeenkomstig de in lid 1 genoemde 
categorieën gegevens worden de volgende 
soorten gegevens bewaard:
a) gegevens die nodig zijn om de bron van 
een communicatie te traceren en te 
identificeren;

(1) in het geval van telefonie over 
een vast netwerk:

(a) het telefoonnummer 
van de oproeper;
(b) naam en adres van de 
abonnee of de 
geregistreerde gebruiker;

(2) in het geval van mobiele 
telefonie:

(a) het telefoonnummer 
van de oproeper;
(b) naam en adres van de 
abonnee of de 
geregistreerde gebruiker;
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b) gegevens die nodig zijn om de 
bestemming van een communicatie te 
traceren en te identificeren:

(1) in het geval van telefonie over 
een vast netwerk:

(a) het telefoonnummer 
(de telefoonnummers) van 
de opgeroepene(n);
(b) naam en adres van de 
abonnee(s) of de 
geregistreerde 
gebruiker(s);

(2) in het geval van mobiele 
telefonie:

(a) het telefoonnummer 
(de telefoonnummers) van 
de opgeroepene(n);
(b) naam en adres van de 
abonnee(s) of de 
geregistreerde 
gebruiker(s);

c) gegevens die nodig zijn om de datum, 
het tijdstip en de duur van een 
communicatie te bepalen:

(1) in het geval van telefonie over 
een vast netwerk en mobiele 
telefonie:

(a) datum en tijdstip van 
aanvang en einde van de
verbinding;

d) gegevens die nodig zijn om het type 
communicatie te bepalen:

(1) in het geval van telefonie over 
een vast netwerk:

(a) de telefoniediensten die 
worden gebruikt, 
bijvoorbeeld spraak, 
conference call, fax of 
berichten;

(2) in het geval van mobiele 
telefonie:

(a) de telefoniediensten die 
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worden gebruikt, 
bijvoorbeeld spraak, 
conference call, Short 
Message Service (SMS), 
Enhanced Media Service 
(EMS) of Multi-Media 
Service (MMS);

e) gegevens die nodig zijn om het 
(vermoedelijke) communicatiemiddel te 
identificeren:

(1) in het geval van mobiele 
telefonie:

(a) de International 
Mobile Subscriber Identity 
(IMSI) van de oproepende 
en de opgeroepen 
deelnemer(s) aan de 
communicatie;
(b) de International 
Mobile Equipment Identity 
(IMEI) van de oproepende 
en de opgeroepen 
deelnemer(s) aan de 
communicatie.

Amendement 26
ARTIKEL 4, ALINEA 2

De binnen elk van de bovenvermelde 
categorieën te bewaren soorten gegevens 
worden nader omschreven in de bijlage.

Gegevens die de inhoud van een 
communicatie duidelijk maken worden 
niet opgenomen.

Amendement 27
ARTIKEL 5

De bijlage wordt zo nodig regelmatig 
herzien volgens de procedure van 
artikel 6, lid 2.

schrappen
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Amendement 28
ARTIKEL 6

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten en 
voorgezeten door de vertegenwoordiger 
van de Commissie.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 
8 daarvan.
3. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt op 
drie maanden vastgesteld. 

schrappen

Amendement 29
ARTIKEL 7

De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 
4 genoemde categorieën gegevens 
gedurende één jaar vanaf de datum van de 
communicatie worden bewaard, met 
uitzondering van de gegevens die verband 
houden met elektronische communicatie 
die geheel of hoofdzakelijk volgens het 
internetprotocol verloopt. Deze laatste 
gegevens worden gedurende 6 maanden 
bewaard.

De lidstaten zorgen ervoor dat de in artikel 
4 genoemde categorieën gegevens 
gedurende drie maanden vanaf de datum 
van de communicatie worden bewaard; 
daarna worden de gegevens vernietigd.

Indien in het kader van de evaluatie 
overeenkomstig artikel 12 wordt 
vastgesteld dat er behoefte bestaat aan 
verlenging van de termijn, kan deze tot 
maximaal zes maanden worden verlengd.

Amendement 30
ARTIKEL 7, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De bevoegde wetshandhavingsinstanties
zien erop toe dat de doorgegeven gegevens 
automatisch worden vernietigd zodra het 
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onderzoek in het kader waarvan toegang 
tot de gegevens was verleend is afgerond.

Amendement 31
ARTIKEL 7, ALINEA 1 TER (nieuw)

De Commissie houdt het Europees 
Parlement op de hoogte van de 
kennisgevingen van de lidstaten krachtens 
artikel 95, lid 4, van het EG-Verdrag.

Amendement 32
ARTIKEL 7 BIS (nieuw)

Artikel 7 bis
Gegevensbescherming en 

gegevensbeveiliging
Iedere lidstaat zorgt ervoor dat de uit 
hoofde van deze richtlijn bewaarde 
gegevens ten minste onderworpen zijn aan
de bepalingen tot uitvoering van artikel 17 
van richtlijn 95/46/EG betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van 
die gegevens, de bepalingen van artikel 4 
van richtlijn 2002/58/EG en de volgende 
beginselen van gegevensbeveiliging:
a) de bewaarde gegevens hebben dezelfde 
kwaliteit en worden onderworpen aan 
dezelfde beveiligings- en 
beschermingsmaatregelen als de gegevens 
in het netwerk;
b) de gegevens worden onderworpen aan 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om de gegevens te beveiligen 
tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, 
hetzij onrechtmatig, tegen verlies, 
vervalsing, niet-toegelaten of 
onrechtmatige verspreiding of toegang, 
dan wel tegen enige andere vorm van 
onwettige verwerking;
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c) de gegevens worden onderworpen aan 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om te waarborgen dat 
verspreiding van en toegang tot de 
gegevens slechts geschiedt door bevoegde 
personen onder toezicht van een bevoegde 
rechterlijke of administratieve instantie;
d) de aanbieders houden loglists bij en 
voeren geregelde en systematische interne 
controles uit om te waarborgen dat de in 
acht te nemen regels inzake 
gegevensbescherming worden nageleefd;
e) de gegevens worden in geen geval 
overgedragen aan derde landen;
f) alle gegevens worden aan het einde van 
de bewaarperiode vernietigd, met 
uitzondering van de geraadpleegde en 
vastgelegde gegevens.

Amendement 33
ARTIKEL 8

De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens 
in overeenstemming met deze richtlijn 
worden bewaard, op zodanige wijze dat de 
bewaarde gegevens en alle andere daarmee 
verband houdende relevante informatie 
onverwijld aan de bevoegde autoriteiten
kunnen worden meegedeeld wanneer 
daarom wordt verzocht. 

De lidstaten zorgen ervoor dat de gegevens 
in overeenstemming met deze richtlijn 
worden bewaard, op zodanige wijze dat de 
bewaarde gegevens en alle andere daarmee 
verband houdende relevante informatie 
zonder onredelijke vertraging aan de 
bevoegde wetshandhavingsinstanties
kunnen worden meegedeeld wanneer 
daarom wordt verzocht. 

Amendement 34
ARTIKEL 8, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De lidstaten zien erop toe dat de betrokken 
ondernemingen op hun grondgebied een 
vertegenwoordiging vestigen die bij een 
verzoek om gegevens kan fungeren als 
contactpersoon.
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Amendement 35
ARTIKEL 8 BIS (nieuw)

Artikel 8 bis
Sancties

1. De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor overtredingen van de ter 
uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.
2. De lidstaten zien erop toe personen die 
met het oog op de oplegging van sancties 
vervolgd worden daadwerkelijk recht van 
verdediging en beroep hebben.

Amendement 36
ARTIKEL 9

De lidstaten zorgen ervoor dat jaarlijks aan 
de Europese Commissie statistische 
informatie wordt verstrekt over de 
bewaring van gegevens die zijn verwerkt in 
het kader van de aanbieding van openbare
elektronischecommunicatiediensten. Die 
informatie heeft betrekking op:

De lidstaten zorgen ervoor dat jaarlijks aan 
de Europese Commissie statistische 
informatie wordt verstrekt over de 
bewaring van gegevens die zijn verwerkt in 
het kader van de aanbieding van openbaar 
toegankelijke 
elektronischecommunicatiediensten. Die 
informatie heeft betrekking op:

- de gevallen waarin overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving gegevens 
zijn verstrekt aan de bevoegde autoriteiten;

- de gevallen waarin overeenkomstig de 
toepasselijke nationale wetgeving gegevens 
zijn verstrekt aan de bevoegde autoriteiten;

- de tijd die is verstreken tussen de datum 
waarop de gegevens zijn bewaard en de 
datum waarop de bevoegde autoriteiten om 
de mededeling ervan verzochten;

- de tijd die is verstreken tussen de datum 
waarop de gegevens zijn bewaard en de 
datum waarop de bevoegde autoriteiten om 
de mededeling ervan verzochten;

- de gevallen waarin verzoeken niet 
konden worden ingewilligd.

- het aantal gevallen waarin de 
opgevraagde gegevens niet rechtstreeks 
hebben bijgedragen aan het daarmee 
verband houdende onderzoek;
- het aantal gevallen waarin is verzocht 
om gegevens waarover de betrokken 
onderneming niet beschikte.
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De Commissie dient deze statistische 
informatie jaarlijks ter kennisgeving bij 
het Europees Parlement in.

De statistische informatie bevat geen 
persoonsgegevens.

De statistische informatie bevat geen 
persoonsgegevens.

Amendement 37
ARTIKEL 10

De lidstaten zorgen ervoor dat de bewezen 
extra kosten die aanbieders van openbare
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar communicatienetwerk moeten 
maken voor het nakomen van de ter 
uitvoering van deze richtlijn opgelegde 
verplichtingen, worden vergoed.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bewezen 
extra kosten die aanbieders van openbaar 
toegankelijke
elektronischecommunicatiediensten of een 
openbaar toegankelijk elektronisch
communicatienetwerk moeten maken of 
zullen moeten maken voor het nakomen 
van de ter uitvoering van deze richtlijn 
opgelegde verplichtingen, worden vergoed.

Amendement 38
ARTIKEL 11

Artikel 15, lid 1 bis (richtlijn 2002/58/EG)

In artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EEG 
wordt het volgende lid 1 bis ingevoegd:

Artikel 15 van Richtlijn 2002/58/EEG 
wordt vervangen door:

"1 bis. Lid 1 is niet van toepassing op de 
uit Richtlijn 2005/../EG voortvloeiende 
verplichtingen inzake het bewaren van 
gegevens ten behoeve van het voorkomen, 
onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
ernstige strafbare feiten, zoals terrorisme 
en georganiseerde criminaliteit. 
* * PB L nr. …. van ….".

"De rechten en verplichtingen die zijn 
vastgelegd in artikel 5, artikel 6, artikel 8, 
lid 1, 2, 3 en 4, en artikel 9 mogen alleen 
worden ingeperkt door de ter uitvoering 
van deze richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen."

Amendement 39
ARTIKEL 12, LID 1

1. Uiterlijk drie jaar na het in artikel 13, lid 
1, bedoelde tijdstip brengt de Commissie 
aan het Europees Parlement en de Raad een 
evaluatieverslag uit over de toepassing van 
deze richtlijn en de weerslag ervan op de 

1. Uiterlijk twee jaar na het in artikel 13, 
lid 1, bedoelde tijdstip brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement en 
de Raad een evaluatieverslag uit over de 
toepassing van deze richtlijn en de 
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marktdeelnemers en de consumenten, 
daarbij rekening houdend met de 
statistische informatie die aan de 
Commissie wordt verstrekt overeenkomstig 
artikel 9, teneinde na te gaan of het nodig 
is de bepalingen van deze richtlijn aan te 
passen, in het bijzonder wat betreft de in 
artikel 7 vastgestelde bewaringstermijn.

weerslag ervan op de marktdeelnemers en 
de consumenten, daarbij rekening houdend 
met de statistische informatie die aan de 
Commissie wordt verstrekt overeenkomstig 
artikel 9, teneinde na te gaan of het nodig 
is de bepalingen van deze richtlijn aan te 
passen.

In het kader van de evaluatie beoordeelt 
de Commissie de doeltreffendheid van de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn vanuit 
het oogpunt van de rechtshandhaving en 
de gevolgen ervan voor de grondrechten.

Amendement 40
ARTIKEL 12, LID 2

2. Daartoe neemt de Commissie alle 
opmerkingen in behandeling die aan haar 
worden gericht door de lidstaten of door de 
bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG 
ingestelde Groep voor de bescherming van 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens.

2. Daartoe neemt de Commissie alle 
opmerkingen in behandeling die aan haar 
worden gericht door de lidstaten of door de 
bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG 
ingestelde Groep voor de bescherming van 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens of door de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming.

Amendement 41
ARTIKEL 12, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Indien het resultaat van de evaluatie 
een verlenging met drie maanden van de
in artikel 7 vastgelegde bewaringstermijn 
rechtvaardigt, dient de Commissie, 
overeenkomstig artikel 251 van het 
EG-Verdrag, bij het Europees Parlement 
en de Raad een voorstel in tot wijziging 
van dat artikel.
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Amendement 42
ARTIKEL 14 BIS (nieuw)

Artikel 14 bis
Bevestiging van de richtlijn

Deze richtlijn moet vijf jaar na de 
omzetting overeenkomstig de procedure 
van artikel 251 van het EG-Verdrag 
worden bevestigd; indien dit niet geschiedt 
verliest de richtlijn haar rechtsgeldigheid.
Dit laat wetgeving die voortvloeit uit de 
rechtsgeldigheid van deze richtlijn 
onverlet.

Amendement 43
BIJLAGE

Binnen de categorieën als bedoeld in 
artikel 4 van deze richtlijn te bewaren 
soorten gegevens:
a) gegevens die nodig zijn om de bron van 
een communicatie te traceren en te 
identificeren:
(1) in het geval van telefonie over een vast 
netwerk:
(a) het telefoonnummer van de oproeper;
(b) naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerde gebruiker;
(2) in het geval van mobiele telefonie:
(a) het telefoonnummer van de oproeper;
(b) naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerde gebruiker;
(3) in het geval van internettoegang, e-
mail over het internet en internettelefonie:
(a) het dynamisch of statisch 
internetprotocoladres (IP-adres) dat door 
de internetprovider aan een verbinding 
wordt toegewezen;
(b) de gebruikersidentificatie van de bron 

schrappen
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van de communicatie;
(c) de zogeheten connection label of het 
telefoonnummer toegewezen aan elke 
communicatie die het publieke 
telefoonnetwerk binnenkomt;
(d) naam en adres van de abonnee of de 
geregistreerde gebruiker aan wie het IP-
adres, de connection label of de 
gebruikersidentificatie was toegewezen op 
het tijdstip van de communicatie.
b) gegevens die nodig zijn om de 
bestemming van een communicatie te 
traceren en te identificeren;
(1) in het geval van telefonie over een vast 
netwerk:
(a) het telefoonnummer (de 
telefoonnummers) van de 
opgeroepene(n);
(b) naam en adres van de abonnee(s) of 
de geregistreerde gebruiker(s);
(2) in het geval van mobiele telefonie:
(a) het telefoonnummer (de 
telefoonnummers) van de 
opgeroepene(n);
(b) naam en adres van de abonnee(s) of 
de geregistreerde gebruiker(s);
(3) in het geval van internettoegang, e-
mail over het internet en internettelefonie:
(a) de connection label of 
gebruikersidentificatie van de beoogde 
ontvanger(s) van een communicatie;
(b) naam en adres van de abonnee(s) of 
de geregistreerde gebruiker(s) die de 
beoogde ontvanger(s) van een 
communicatie zijn. 
c) gegevens die nodig zijn om de datum, 
het tijdstip en de duur van een 
communicatie te bepalen:
(1) in het geval van telefonie over een vast 
netwerk en mobiele telefonie:
(a) datum en tijdstip van aanvang en 
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einde van de verbinding;
(2) in het geval van internettoegang, e-
mail over het internet en internettelefonie:
(a) datum en tijdstip van de log-in en log-
off van een internetsessie gebaseerd op 
een bepaalde tijdzone.
d) gegevens die nodig zijn om het type 
communicatie te bepalen:
(1) in het geval van telefonie over een vast 
netwerk:
(a) de telefoniediensten die worden 
gebruikt, bijvoorbeeld spraak, conference 
call, fax of berichten.
(2) in het geval van mobiele telefonie:
(a) de telefoniediensten die worden 
gebruikt, bijvoorbeeld spraak, conference 
call, Short Message Service (SMS), 
Enhanced Media Service (EMS) of Multi-
Media Service (MMS).
e) gegevens die nodig zijn om het 
communicatiemiddel of het vermoedelijke 
communicatiemiddel te identificeren:
(1) in het geval van mobiele telefonie:
(a) de International Mobile Subscriber 
Identity (IMSI) van de oproepende en de 
opgeroepen deelnemer(s) aan de 
communicatie;
(b) de International Mobile Equipment 
Identity (IMEI) van de oproepende en de 
opgeroepen deelnemer(s) aan de 
communicatie;
(2) in het geval van internettoegang, e-
mail over het internet en internettelefonie:
(a) het inbellende nummer voor een 
inbelverbinding;
(b) de digital subscriber line (DSL) of 
andere aansluitpuntidentificatie van de 
initiatiefnemer van de communicatie;
(c) het media access control (MAC-) adres 
of ander identificerend gegeven van het 
apparaat van de initiatiefnemer van de 
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communicatie.
f) Gegevens die nodig zijn om de locatie 
van mobielecommunicatie-apparatuur te 
bepalen:
(1) de locatie-aanduiding (Cell ID) bij het 
begin en aan het einde van de verbinding;
(2) koppeling van de cell id’s aan hun 
geografische locatie bij het begin en aan 
het einde van de verbinding.


