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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel heeft op het gebied van radiospectrum, netwerkinfrastructuur en netneutraliteit 
aanzienlijke gevolgen voor de toegang tot inhoud, de vrijheid van meningsuiting, informatie 
en media en voor het pluralisme in cultuur en de media in het algemeen.

Met het oog op de uitvoering van het meest recente Telecompakket in de lidstaten is het 
voorstel voorbarig en negeert het de nog te verwachten resultaten van de door de Commissie 
zelf ingestelde deskundigengroep met betrekking tot het radiofrequentiespectrum.

Het fundamentele probleem, namelijk het gebrek aan stimulansen voor investeringen in de 
opbouw van een betrouwbare netwerkinfrastructuur, wordt niet opgelost met het voorstel. Het 
is onacceptabel om dit door middel van hernieuwd ingrijpen in het frequentiespectrum ten 
nadele van omroepdiensten en draadloze productiemiddelen te willen oplossen en daarbij de 
bevoegdheden van de lidstaten te verschuiven naar het niveau van de Unie.

Radiofrequenties zijn een publiek goed en zijn van essentieel belang voor het vervullen van 
maatschappelijke, culturele, sociale en economische taken. Met de herziening van de 
telecommunicatiewetgeving 2009 werd de Commissie verplicht hiermee bij het 
spectrumbeheer in gelijke mate adequaat rekening te houden. De eisen van het Telecompakket 
moeten dus de basis zijn voor elk spectrumbeleid in de Europese Unie. In het huidige voorstel 
wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met dit principe.

Het radiospectrum dient ter bevrediging van de meest uiteenlopende openbare belangen in de 
lidstaten. Hierbij moet rekening worden gehouden met een groot aantal nationale en regionale 
bijzonderheden. De lidstaten moeten daarom de mogelijkheid behouden om hun 
radiospectrum te organiseren. Deze mogelijkheid omvat naast de terrestrische omroep ook de 
culturele en creatieve sector.

De aangevangen discussie van de verschillende gebruikers van spectrum over verbeteringen 
op het gebied van efficiëntie en de ontwikkeling van gemeenschappelijke gebruiksconcepten 
en nieuwe eindapparaten die minder gevoelig zijn voor storingen mag niet worden belemmerd 
door nieuwe wettelijke voorschriften.

Het internet biedt grote mogelijkheden voor de maatschappelijke en economische 
ontwikkeling. Van centraal belang zijn daarbij het vrije en open karakter van het medium, een 
functioneel en efficiënt netwerk en een inclusieve netwerkarchitectuur die een niet-
discriminerende toegang tot alle inhoud en mogelijkheden tot actieve deelname waarborgt 
voor alle bevolkingsgroepen en marktdeelnemers. De wettelijke bescherming van de 
netneutraliteit is een voorwaarde voor het benutten van deze mogelijkheden en voor het 
beschermen van diversiteit en pluralisme. Vanwege het open en non-discriminatoire karakter 
heeft het internet zich bewezen als een drijvende kracht achter innovatie voor de 
maatschappelijke en economische ontwikkeling. Netneutraliteit is een essentiële voorwaarde 
voor communicatieve kansengelijkheid, voor het beschermen van de vrijheid van 
communicatie en informatie en voor de culturele verscheidenheid en het pluralisme van 
meningen en in de media. Daarom is de neutraliteit en openheid van het net een openbaar 
goed dat moet worden beschermd en gewaarborgd en niet uitsluitend mag worden overgelaten 
aan de marktwerking.
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De fundamentele gelijkheid van alle gegevenspakketten waartussen geen onderscheid mag 
worden gemaakt op grond van inhoud, dienst, toepassing, herkomst of bestemming is 
hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Het vertragen, benadelen of blokkeren van inhoud, 
diensten of toepassingen moet worden voorkomen en een controle van inhoud door 
netwerkbeheerders dient te worden uitgesloten. Een lichte netneutraliteit, zoals voorgesteld 
door de Commissie, die dit uitgangspunt in feite annuleert, zou het einde van de netneutraliteit 
en de instelling van een tweeledig internet betekenen.

Gespecialiseerde of beheerde diensten kunnen naast het internet bestaan, indien deze daarvan 
volledig gescheiden zijn, de openheid van het internet niet beperken en eenieder de 
mogelijkheid wordt geboden zich via diensten waarvan de kwaliteit overeenstemt met de 
beste beschikbare technieken te verbinden met het internet. Gespecialiseerde diensten mogen 
niet ten koste van de verdere ontwikkeling van openbare netwerken worden vastgesteld en het 
creëren en bestaan hiervan moet dus streng worden geconditioneerd.

Het blokkeren van inhoud op het openbare net moet in zijn algeheel worden afgewezen. Ook 
in verband met ernstige misdrijven heeft de "notice and takedown"-procedure zich bewezen.

De voorstellen van de Commissie staan discriminatie van inhoud en een prioritering van het 
gegevensverkeer toe, wat in strijd is met het algemene begrip van netneutraliteit. Zij doen 
vrezen dat de concurrentie op de markten voor elektronische communicatie zal afnemen, wat 
onvermijdelijk negatieve gevolgen zal hebben voor de pluraliteit van meningen en de media 
in Europa.

Met het oog op de gekozen rechtsvorm van de verordening ontbreekt het op veel terreinen aan 
voldoende juridische duidelijkheid.

De Commissie zou er bijzonder goed aan doen haar voorstel in te trekken en in het kader van 
een normale overlegprocedure de mogelijkheid te bieden voor toereikend overleg om dan op 
grond hiervan een nieuw, evenwichtig voorstel te doen voor de totstandbrenging van een 
interne markt voor telecommunicatie.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een naadloze interne markt voor (3) In een naadloze interne markt voor 
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elektronische communicatie moeten de 
vrijheid om elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan
elke klant binnen de EU aan te bieden en 
het recht van iedere eindgebruiker om het 
beste aanbod op de markt te kiezen, 
worden verzekerd en mogen deze niet 
worden gehinderd door de fragmentatie 
van markten langs nationale grenzen. Het 
huidige regelgevingskader voor 
elektronische communicatie kan deze 
fragmentatie niet volledig verhelpen: er 
zijn nog altijd nationale 
machtigingenstelsels in plaats van een 
Europese machtiging, er zijn nationale 
regelingen voor toewijzing van spectrum, 
er zijn verschillen in beschikbaarheid van 
toegangsproducten voor elektronische-
communicatieaanbieders in verschillende 
lidstaten en er gelden verschillende 
sectorspecifieke 
consumentenvoorschriften. De regels van 
de Unie definiëren in veel gevallen slechts 
een basislijn en worden door de lidstaten 
vaak op uiteenlopende wijze uitgevoerd.

elektronische communicatie moeten het 
recht van eenieder op toegang tot 
elektronische communicatienetwerken en 
-diensten in de Unie, de vrijheid om deze
aan te bieden en het recht van iedere 
eindgebruiker om het beste aanbod op de 
markt te kiezen, worden verzekerd en het 
onderwerp zijn van eerlijke concurrentie, 
en mogen deze niet worden gehinderd door 
de fragmentatie van markten langs 
nationale grenzen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Deze verordening is gericht op de 
voltooiing van de interne markt voor 
elektronische communicatie met 
maatregelen op drie brede, met elkaar 
verbonden assen. Ten eerste moet deze 
verordening de vrijheid waarborgen om
grens- en netwerkoverschrijdende 
elektronische-communicatiediensten in 
verschillende lidstaten aan te bieden, 
voortbouwend op het concept van één EU-
machtiging, die de nodige voorwaarden 
schept om meer samenhang en 
voorspelbaarheid te bereiken in de inhoud 

(6) Deze verordening is gericht op de 
voltooiing van de interne markt voor 
elektronische communicatie met 
maatregelen op drie brede, met elkaar 
verbonden assen. Ten eerste moet deze 
verordening de vrijheid waarborgen om 
grens- en netwerkoverschrijdende 
elektronische-communicatiediensten in 
verschillende lidstaten aan te bieden, 
voortbouwend op het concept van één EU-
machtiging, die de nodige voorwaarden 
schept om meer samenhang en 
voorspelbaarheid te bereiken in de inhoud 
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en tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regelgeving in de Unie. Ten tweede is het 
noodzakelijk de toegang tot essentiële 
inputs voor grensoverschrijdende levering 
van elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten onder meer convergerende 
voorwaarden mogelijk te maken, niet 
alleen voor draadloze 
breedbandcommunicatie waarvoor zowel 
spectrum met vergunning als spectrum 
zonder vergunning belangrijk is, maar ook 
voor connectiviteit op basis van vaste 
lijnen. Ten derde moet deze verordening, 
om de omstandigheden voor de 
bedrijfswereld gelijk te schakelen en het 
digitale vertrouwen van de burgers op te 
bouwen, de regels voor de bescherming 
van de eindgebruikers en in het bijzonder 
de consumenten harmoniseren. Hieronder 
vallen regels inzake non-discriminatie, 
contractuele informatie, beëindiging van 
contracten en overstapmogelijkheden naast 
regels inzake toegang tot online-inhoud, -
toepassingen en -diensten en 
verkeersbeheer, die niet alleen de 
eindgebruikers beschermen maar tevens de 
voortdurende werking van het internet-
ecosysteem als een motor van innovatie 
garanderen. Bovendien moeten verdere 
hervormingen op het gebied van roaming 
de eindgebruikers het vertrouwen geven 
om verbonden te blijven wanneer zij 
binnen de Unie reizen, en moeten deze 
hervormingen na verloop van tijd een 
stimulans vormen voor convergerende 
prijs- en andere voorwaarden binnen de 
Unie.

en tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regelgeving in de Unie. Ten tweede is het 
noodzakelijk de toegang tot essentiële 
inputs voor grensoverschrijdende levering 
van elektronische-communicatienetwerken 
en -diensten onder meer convergerende 
voorwaarden mogelijk te maken, niet 
alleen voor draadloze 
breedbandcommunicatie waarvoor zowel 
spectrum met vergunning als spectrum 
zonder vergunning belangrijk is, maar ook 
voor connectiviteit op basis van vaste 
lijnen. Ten derde moet deze verordening, 
om de omstandigheden voor de 
bedrijfswereld gelijk te schakelen en het 
digitale vertrouwen van de burgers op te 
bouwen, de regels voor de bescherming 
van de eindgebruikers en in het bijzonder 
de consumenten harmoniseren. Hieronder 
vallen regels inzake non-discriminatie, 
contractuele informatie, beëindiging van 
contracten en overstapmogelijkheden naast 
regels inzake netneutraliteit, waarborgen 
voor non-discriminerende toegang tot 
online-inhoud, -toepassingen en -diensten 
en verkeersbeheer, die niet alleen de 
eindgebruikers beschermen maar tevens de 
voortdurende werking van het internet-
ecosysteem als een motor van innovatie 
garanderen. Bovendien moeten verdere 
hervormingen op het gebied van roaming 
de eindgebruikers het vertrouwen geven 
om verbonden te blijven wanneer zij 
binnen de Unie reizen, en moeten deze 
hervormingen na verloop van tijd een 
stimulans vormen voor convergerende 
prijs- en andere voorwaarden binnen de 
Unie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een essentiële hulpbron van de interne 
markt voor mobiele, draadloze breedband-
en satellietcommunicatie in de Unie. De 
ontwikkeling van draadloze 
breedbandcommunicatie draagt bij tot de 
verwezenlijking van de Digitale Agenda 
voor Europa en met name het doel om 
tegen 2020 de burgers van de Unie 
toegang tot breedband met een snelheid 
van ten minste 30 Mbps te verlenen, en de 
Unie van breedband met de hoogst 
mogelijke snelheid en capaciteit te 
voorzien. De Unie loopt echter achter op 
andere regio’s van wereldformaat –
Noord-Amerika, Afrika en delen van Azië 

– met betrekking tot de invoering en 
penetratie van de nieuwste generatie 
draadloze breedbandtechnologieën die 
nodig zijn om deze beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Het stapsgewijze proces om de 
800 MHz-band voor draadloze 
breedbandcommunicaties te vergunnen en 
ter beschikking te stellen, waarbij meer 
dan de helft van de lidstaten uitstel vragen 
of er niet in slagen tegen de in 
Besluit 243/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het 
programma voor het radiospectrumbeleid 
(RSPP) gestelde termijn, bewijst dat er 
dringend maatregelen nodig zijn zelfs 
binnen de looptijd van het huidige RSPP.
Maatregelen van de Unie om in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad de voorwaarden inzake 
beschikbaarheid en efficiënt gebruik van 
het radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie te harmoniseren 
zijn niet voldoende gebleken om dit 
probleem aan te pakken.

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een buitengewoon schaarse hulpbron.
Het is onmisbaar met het oog op de 
vervulling van een grote diversiteit aan 
maatschappelijke, culturele, sociale en 
economische taken, voor de vrije toegang 
tot informatie, de vrijheid van 
meningsuiting en mediapluralisme, en 
hiermee moet rekening worden gehouden. 
Met de herziening van de 
telecommunicatiewetgeving 2009 werd de 
Commissie verplicht bij het 
spectrumbeheer in gelijke mate adequaat 
rekening te houden met deze aspecten. De 
eisen van het Telecompakket moeten dus 
de basis zijn voor elk spectrumbeleid in de 
Europese Unie. De eisen van het 
Telecompakket moeten dus de basis zijn 
voor elk spectrumbeleid in de Europese 
Unie. De Commissie deelt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk op 1 
januari 2015 mee of er maatregelen voor 
het harmoniseren van nieuwe 
spectrumbanden nodig zijn.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De toepassing van uiteenlopende 
nationale beleidslijnen leidt tot gebrek 
aan samenhang en fragmentatie van de 
interne markt, hetgeen de uitrol van EU-
brede diensten en de voltooiing van de 
interne markt voor draadloze 
breedbandcommunicatie belemmert. Dit 
kan in het bijzonder leiden tot ongelijke 
voorwaarden voor toegang tot deze 
diensten en de concurrentie tussen in 
verschillende lidstaten gevestigde 
ondernemingen belemmeren en 
investeringen in meer geavanceerde 
netwerken en technologieën en de 
opkomst van innovatieve diensten 
beknotten, waardoor burgers en bedrijven 
hoogwaardige veel voorkomende diensten 
mislopen en aanbieders van draadloze 
breedband de efficiëntiewinst van 
grootschalige en beter geïntegreerde 
werkzaamheden moeten missen. Daarom 
moeten maatregelen van de Unie met 
betrekking tot bepaalde aspecten van 
toewijzing van radiospectrum samengaan 
met de ontwikkeling van breed 
geïntegreerde dekking van geavanceerde 
draadloze 
breedbandcommunicatiediensten in de 
Unie. Tegelijkertijd moeten de lidstaten 
het recht behouden om maatregelen te 
nemen voor de organisatie van hun 
radiospectrum met het oog op de openbare 
orde, openbare veiligheid en defensie.

(18) De beginselen voor het 
spectrumbeheer zijn vastgelegd in het in 
2009 herziene telecompakket van de EU. 
Het radiospectrum dient ter bevrediging 
van de meest uiteenlopende openbare 
belangen in de lidstaten. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met een groot 
aantal nationale en regionale 
bijzonderheden. De lidstaten moeten 
daarom ook het recht behouden om 
maatregelen te nemen voor de organisatie 
en het beheer van hun radiospectrum, dat 
noodzakelijk is voor de vervulling van 
bijzondere culturele, maatschappelijke en 
audiovisuele taken. Dit omvat naast de 
terrestrische omroep en de culturele en 
creatieve sector ook de openbare orde en
veiligheid, en defensie. Om die reden dient 
het optreden op Unieniveau ten aanzien 
van bepaalde aspecten van de toekenning 
van radiospectrum gericht te blijven op 
een dynamische aanpak van het 
spectrumbeheer, waarbij de bevoegdheid 
van de lidstaten op dit vlak wordt erkend 
en het culturele, audiovisuele en 
mediabeleid van elke individuele lidstaat 
wordt geëerbiedigd. Bij conflicten tussen 
lidstaten bij het gebruik van spectrum 
vervult de Commissie een coördinerende 
en aanvullende rol en steunt zij de 
lidstaten van de EU.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De coördinatie en de samenhang van 
gebruiksrechten voor het radiospectrum 
moeten worden verbeterd, althans voor de 
banden die voor draadloze, vaste, 
nomadische en mobiele 
breedbandcommunicatie zijn 
geharmoniseerd. Dit omvat de banden die 
op ITU-niveau zijn gespecificeerd voor 
geavanceerde systemen voor internationale 
mobiele telecommunicatie (IMT), evenals 
banden die voor RLAN worden gebruikt, 
zoals 2,4 GHz en 5 GHz. Verder zullen 
daartoe ook banden behoren die in de 
toekomst geharmoniseerd kunnen worden 
voor draadloze breedbandcommunicatie, 
zoals bedoeld in artikel 3, onder b), van het 
RSPP en het advies van de Beleidsgroep 
radiospectrum (RSPG) op het gebied van 
"strategische uitdagingen voor Europa in 
het aanpakken van de groeiende vraag naar 
het radiospectrum voor draadloze 
breedband" van 13 juni 2013, zoals in de 
nabije toekomst de 700 MHz-, 1,5 GHz- en 
3,8-4,2 GHz-banden.

(20) De coördinatie en de samenhang van 
gebruiksrechten voor het radiospectrum 
moeten worden verbeterd voor de banden 
die voor draadloze, vaste, nomadische en 
mobiele breedbandcommunicatie zijn 
geharmoniseerd. Dit omvat de banden die
op ITU-niveau zijn gespecificeerd voor 
geavanceerde systemen voor internationale 
mobiele telecommunicatie (IMT), evenals 
banden die voor RLAN worden gebruikt, 
zoals 2,4 GHz en 5 GHz. Verder zullen 
daartoe ook banden behoren die 
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG in 
de toekomst geharmoniseerd kunnen 
worden voor draadloze 
breedbandcommunicatie.

Motivering

Uit de nadere omschrijving kan verkeerd worden begrepen dat de medebeslissingsprocedure 
van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) hierbij niet vereist is. Welke banden moeten worden 
geïntegreerd in een "gecoördineerd radiospectrum" is een essentiële politieke beslissing een 
geen technische omzettingsmaatregel.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Wat de overige belangrijke 
inhoudelijke voorwaarden betreft die aan 
gebruiksrechten van radiospectrum voor 
draadloze breedband kunnen worden 
gekoppeld, wordt de convergente 
toepassing door afzonderlijke lidstaten van 
de in deze verordening vastgestelde 
beginselen en criteria bevorderd door een 
coördinatiemechanisme waarbij de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten de gelegenheid krijgen 
vóór de toekenning van gebruiksrechten 
door een bepaalde lidstaat opmerkingen te 
maken en de Commissie rekening 
houdend met de standpunten van lidstaten 
de uitvoering van elk voorstel dat niet in 
overeenstemming met het Unierecht blijkt, 
kan verhinderen.

(24) Wat de overige belangrijke 
inhoudelijke voorwaarden betreft die aan 
gebruiksrechten van radiospectrum voor 
draadloze breedband kunnen worden 
gekoppeld, wordt de convergente 
toepassing door afzonderlijke lidstaten van 
de in deze verordening vastgestelde 
beginselen en criteria bevorderd door een 
coördinatiemechanisme waarbij de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten van 
de andere lidstaten de gelegenheid krijgen 
vóór de toekenning van gebruiksrechten 
door een bepaalde lidstaat opmerkingen te 
maken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In de context van geleidelijke 
migratie naar ‘volledige IP-netwerken’ 
belemmert het gebrek aan 
beschikbaarheid van 
connectiviteitsproducten op basis van het 
IP-protocol voor verschillende klassen 
diensten met garandeerde kwaliteit van 
dienstverlening, die communicatiepaden 
tussen netwerkdomeinen en over 
netwerkgrenzen heen zowel binnen als 
tussen de lidstaten mogelijk maken, de 
ontwikkeling van applicaties die op 
toegang tot andere netwerken berusten, 
waardoor de technologische innovatie 
beperkt blijft. Bovendien verhindert deze 
situatie de verdere verspreiding van 
efficiëntiewinsten ten gevolge van het 
beheer en het aanbod van IP-netwerken 

Schrappen
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en connectiviteitsproducten met 
gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening, in het bijzonder betere 
beveiliging, betrouwbaarheid, flexibiliteit, 
kosteneffectiviteit en snellere termijnen 
voor productlevering, waar 
netwerkaanbieders, dienstverleners en 
eindgebruikers de vruchten van plukken. 
Het is daarom noodzakelijk de wijze 
waarop deze producten worden ontwerpen 
en beschikbaar worden gesteld, te 
harmoniseren en dit onder redelijke 
voorwaarden, waaronder indien daarom 
wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de 
betrokken elektronische-
communicatieondernemingen om 
kruisleveringen te verrichten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Waar de bepalingen in de 
hoofdstukken 4 en 5 van deze verordening 
betrekking hebben op eindgebruikers, 
gelden deze bepalingen niet alleen voor 
consumenten maar ook voor andere 
categorieën van eindgebruikers, met name 
micro-ondernemingen. Op individueel 
verzoek moeten andere zakelijke 
eindgebruikers dan consumenten middels 
een individueel contract kunnen afwijken 
van bepaalde regels.

Schrappen

Motivering

"Eindgebruiker" en "consument" zijn reeds per definitie verschillende termen. Het mogelijk 
maken van een afwijking van de onduidelijke bepalingen van deze verordening zorgt voor 
meer rechtsonzekerheid.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De afgelopen decennia heeft het 
internet zich ontwikkeld tot een open 
platform voor innovatie met lage drempels 
voor eindgebruikers, aanbieders van 
inhoud en toepassingen en aanbieders van 
internettoegang. Het bestaande 
regelgevingskader is gericht op de 
bevordering van de mogelijkheden voor 
eindgebruikers om toegang te verkrijgen 
tot informatie en deze informatie te delen 
en toepassingen en diensten van hun keuze 
te gebruiken. Onlangs is uit het verslag van 
het Orgaan van regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie (Berec) 
inzake verkeersbeheerpraktijken van mei 
2012 en uit een studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid van december 2012 over de 
werking van de markt van internettoegang 
en het verstrekken van deze toegang uit het 
oogpunt van de consument echter gebleken 
dat een groot aantal eindgebruikers af te 
rekenen heeft met 
verkeersbeheerpraktijken die specifieke 
toepassingen blokkeren of vertragen. Deze 
trends vereisen duidelijke regels op EU-
niveau om het open internet te handhaven 
en om fragmentatie als gevolg van 
uiteenlopende maatregelen van 
afzonderlijke lidstaten te voorkomen.

(45) De afgelopen decennia heeft het 
internet zich ontwikkeld tot een open 
platform voor innovatie met lage drempels 
voor eindgebruikers, aanbieders van 
inhoud en toepassingen en aanbieders van 
internettoegang. De fundamentele gelijke 
behandeling en non-discriminatie bij de 
overdracht van gegevenspakketten, 
ongeacht de inhoud, dienst, toepassing, 
herkomst of bestemming, moeten in de 
gehele EU wettelijk worden beschermd 
om er blijvend voor te zorgen dat elke 
gebruiker van internetdiensten in het 
algemeen toegang heeft tot alle inhoud, 
diensten of toepassingen op het internet of 
deze zelf kan aanbieden, overeenkomstig 
het beginsel netneutraliteit. Beheerders 
van netwerkdiensten voor toegang hebben 
de algemene plicht om gegevenspakketten 
over te dragen en voorzien gebruikers, 
ongeacht de herkomst en de bestemming 
of de over te dragen inhoud, diensten of 
toepassingen, van overdrachtsdiensten 
van een passende kwaliteit die de 
vooruitgang van de techniek weerspiegelt. 
Het open en niet-discriminerende 
karakter van het internet is de stuwende 
kracht bij uitstek achter innovatie, de 
waarborging van mediavrijheid, 
mediapluralisme en culturele 
verscheidenheid, alsook economische 
efficiëntie.  Deze essentiële kenmerken 
dienen ter bescherming van de vrijheid en 
verscheidenheid van meningen, de media 
en de cultuur. Het bestaande 
regelgevingskader is gericht op de 
bevordering van de mogelijkheden voor 
eindgebruikers om toegang te verkrijgen 
tot informatie en deze informatie te delen 
en toepassingen en diensten van hun keuze 
te gebruiken. Onlangs is uit het verslag van 
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het Orgaan van regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie (Berec) 
inzake verkeersbeheerpraktijken van mei 
2012 en uit een studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid van december 2012 over de 
werking van de markt van internettoegang 
en het verstrekken van deze toegang uit het 
oogpunt van de consument echter gebleken 
dat een groot aantal eindgebruikers af te 
rekenen heeft met 
verkeersbeheerpraktijken die specifieke 
inhoud, diensten of toepassingen 
blokkeren of vertragen. Deze trends 
vereisen duidelijke regels op EU-niveau 
voor de wettelijke verankering van 
netneutraliteit om het open internet te 
handhaven en om fragmentatie als gevolg 
van uiteenlopende maatregelen van 
afzonderlijke lidstaten te voorkomen. Het 
volgens het beginsel van 
inspanningsverplichting functionerende 
open internet mag niet worden belemmerd 
door de ontwikkeling van andere 
producten en diensten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46)  De vrijheid van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
wettige inhoud, toepassingen en diensten 
en om deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving. Deze verordening 
bepaalt de limieten voor eventuele 
beperkingen van deze vrijheid door 
aanbieders van elektronische 
communicatie maar doet geen afbreuk 
aan andere wetgeving van de Unie, met 
inbegrip van auteursrechtelijke regels en 

(46) Het recht van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
inhoud, toepassingen en diensten en om 
deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving.
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Richtlijn 2000/31/EG.

Motivering

De verwijzing naar de wetgeving van de Unie en de wetgeving van de lidstaten volstaat. De 
nadere omschrijving kan verkeerd worden begrepen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie 
binnen contractueel overeengekomen 
begrenzingen op datavolume en 
snelheden voor internetdiensten bepaalde
inhoud, applicaties of diensten of 
specifieke soorten daarvan niet blokkeren, 
vertragen, reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal 
redelijke verkeersbeheersmaatregelen. 
Dergelijke maatregelen dienen 
transparant, evenredig en niet-
discriminerend te zijn. Redelijk 
verkeersbeheer omvat de preventie of 
belemmering van ernstige misdrijven, 
waaronder vrijwillige acties van 
aanbieders om de toegang tot en de 
verspreiding van kinderporno te 
voorkomen. Het minimaliseren van de 
effecten van netwerkcongestie moet 
worden beschouwd als redelijk, op 
voorwaarde dat de netwerkcongestie 
slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke 
omstandigheden voordoet.

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie 
inhoud, applicaties en diensten of 
specifieke soorten daarvan niet 
verwijderen, blokkeren, vertragen, 
reduceren of favoriseren, met uitzondering 
van een aantal in deze verordening 
duidelijk omschreven
verkeersbeheersmaatregelen die per geval 
moeten worden gerechtvaardigd. Deze 
maatregelen dienen transparant, nodig en 
evenredig te zijn. Ze zijn alleen als 
evenredig te beschouwen mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld. Prijsdiscriminatie van 
bepaalde inhoud, applicaties of diensten 
en discriminerende voorwaarden met 
betrekking tot snelheid en datavolumes 
moeten worden verboden.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47 bis) Deze verordening laat Richtlijn 
2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 juli 2002 betreffende 
de verwerking van persoonsgegevens en 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie) 
onverlet.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Op volume gebaseerde tarieven 
moeten verenigbaar met het beginsel van 
het open internet worden geacht wanneer 
eindgebruikers een tarief kunnen kiezen dat 
met hun normale dataverbruik 
overeenstemt, en dit op basis van 
transparante informatie over de 
voorwaarden en de gevolgen van een 
dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten 
deze tarieven de aanbieders van 
elektronische communicatie in staat stellen 
de netwerkcapaciteit beter aan te passen 
aan de verwachte datavolumes. Het is 
essentieel dat de eindgebruikers volledig 
worden geïnformeerd alvorens in te 
stemmen met datavolume- of 
snelheidsbeperkingen en de toepasselijke 
tarieven, dat zij hun verbruik te allen tijde 
kunnen volgen en, indien gewenst, 
gemakkelijk uitbreidingen van de 
beschikbare datavolumes kunnen krijgen.

(48) Op volume gebaseerde tarieven 
moeten verenigbaar met het beginsel van 
het open internet worden geacht wanneer 
eindgebruikers een tarief kunnen kiezen dat 
met hun normale dataverbruik 
overeenstemt, en dit op basis van 
transparante informatie over de 
voorwaarden en de gevolgen van een 
dergelijke keuze. Tegelijkertijd moeten 
deze tarieven de aanbieders van 
elektronische communicatie in staat stellen 
de netwerkcapaciteit beter aan te passen 
aan de verwachte datavolumes. Het is 
essentieel dat de eindgebruikers volledig 
worden geïnformeerd alvorens in te 
stemmen met datavolume- of 
snelheidsbeperkingen en de toepasselijke 
tarieven, dat zij hun verbruik te allen tijde 
kunnen volgen en, indien gewenst, 
gemakkelijk uitbreidingen van de 
beschikbare datavolumes kunnen krijgen 
alsook dat volumebeperkingen op 
internetverkeer, overeenkomstig het 
beginsel van netneutraliteit, op non-
discriminerende wijze worden toegepast, 
ongeacht de afzender, ontvanger, type, 
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inhoud, apparaat, dienst of toepassing.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag 
naar diensten en toepassingen die van 
aanbieders van elektronische communicatie 
of van de aanbieders van inhoud, 
toepassingen of diensten een hoger niveau 
van gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening vergen. Dergelijke 
diensten kunnen onder meer bestaan uit het 
uitzenden van omroepprogramma’s via het 
internetprotocol (IP-TV), videoconferenties 
en bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg. Eindgebruikers moeten 
daarom ook vrij zijn om met aanbieders 
van elektronische communicatie of 
aanbieders van inhoud, toepassingen of 
diensten overeenkomsten aan te gaan 
inzake het leveren van gespecialiseerde 
diensten met een verbeterde kwaliteit van 
dienstverlening.

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag 
naar diensten en toepassingen die van 
aanbieders van elektronische communicatie 
of van de aanbieders van inhoud, 
toepassingen of diensten een hogere 
kwaliteit van dienstverlening vergen. 
Dergelijke diensten kunnen onder meer 
bestaan uit het uitzenden van 
omroepprogramma’s via het 
internetprotocol (IP-TV), 
videoconferenties, computerspelen en 
bepaalde toepassingen binnen de 
gezondheidszorg. Eindgebruikers moeten 
daarom ook vrij zijn om met aanbieders 
van elektronische communicatie of 
aanbieders van inhoud, toepassingen of 
diensten vrijwillige overeenkomsten aan te 
gaan inzake het leveren van 
gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit van dienstverlening. 
Ingeval zulke overeenkomsten met een 
aanbieder van internettoegangsdiensten 
worden afgesloten, ziet die aanbieder erop 
toe dat de hogere kwaliteit niet ten koste 
gaat van de prestaties, betaalbaarheid of 
kwaliteit van internettoegangsdiensten en 
dat deze de netneutraliteit niet inperkt. 
Gespecialiseerde diensten dienen evenwel 
een uitzondering op de regel te blijven en 
mogen niet worden verkocht of op grote 
schaal worden gebruikt als vervanging 
van internettoegangsdiensten;

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
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Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Verders is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van
flexibele kwaliteitsparameters, met 
inbegrip van lagere niveaus van voorrang 
voor niet-tijdsgevoelig verkeer. De 
mogelijkheid dat aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten met aanbieders 
van elektronische communicatie over een 
dergelijke flexibiliteit van de dienstniveaus 
kunnen onderhandelen, is noodzakelijk om 
gespecialiseerde diensten te kunnen
leveren en zal naar verwachting een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling 
van nieuwe diensten zoals M2M-
communicatie (machine-to-machine).
Tegelijkertijd moeten deze regelingen 
aanbieders van elektronische 
communicatie in staat stellen een beter 
evenwicht in het verkeer te bereiken en 
netwerkcongestie te voorkomen. 
Aanbieders van inhoud, toepassingen en
diensten en aanbieders van elektronische 
communicatie moeten daarom vrij zijn om 
gespecialiseerde 
dienstverleningsovereenkomsten met 
vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, 
zolang deze overeenkomsten de algemene
kwaliteit van internettoegangsdiensten niet 
in wezen schaden.

(50) Verder is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van 
kwaliteitsparameters. Voor de levering van 
gespecialiseerde diensten op gesloten 
netwerken is het noodzakelijk dat 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten de mogelijkheid hebben om met 
aanbieders van elektronische communicatie 
over een dergelijke specifieke kwaliteit van
dienstniveaus te kunnen onderhandelen
voor een beperkt aantal gebruikers. Dit 
zou nodig kunnen zijn voor de 
ontwikkeling van nieuwe diensten zoals 
M2M-communicatie (machine-to-
machine). Gespecialiseerde diensten
mogen geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
van open internettoegangsdiensten en 
mogen niet als vervanging voor het 
internet op de markt worden gebracht of 
als zodanig worden gebruikt. Ze zijn 
slechts toegestaan, indien daarvoor 
aantoonbaar een technische en 
commerciële noodzaak bestaat die het 
economische eigenbelang overstijgt, 
teneinde real-timekritieke toepassingen in
een bijzondere kwaliteit te kunnen 
aanbieden. Als gespecialiseerde diensten 
worden aangeboden of op de markt 
worden gebracht door beheerders van 
netwerkdiensten voor toegang zijn zij 
verplicht tegelijkertijd een open toegang 
tot het internet aan te bieden in 
overeenstemming met het beginsel 
netneutraliteit en in de zin van 
overweging 45, zonder dat zij de kwaliteit 
daarvan beïnvloeden. Alle diensten van 
het open internet zijn aan het beginsel van 
inspanningsverplichting onderworpen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Nationale regelgevende instanties 
spelen een essentiële rol om te waarborgen 
dat eindgebruikers deze vrijheid van open 
internettoegang daadwerkelijk kunnen
uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende 
instanties toezicht- en 
rapportageverplichtingen hebben en 
moeten zij verzekeren dat aanbieders van 
elektronische communicatie hun 
verplichtingen naleven en niet-
discriminerende, hoogwaardige 
internettoegangsdiensten beschikbaar 
stellen, zonder dat deze worden aangetast 
door gespecialiseerde diensten. Wanneer 
zij oordelen over de mogelijke algemene 
aantasting van internettoegangsdiensten, 
moeten nationale regelgevende instanties 
rekening houden met kwaliteitsparameters 
als timing en betrouwbaarheid (wachttijden 
of “latency”, spreiding in tijdsvertraging of
"jitter", pakketverlies), niveau en gevolgen 
van netwerkcongestie, reële snelheden ten 
opzichte van geadverteerde snelheden, 
performantie van internettoegangsdiensten 
in vergelijking met gespecialiseerde 
diensten en kwaliteit zoals ervaren door 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten de bevoegdheid krijgen 
om aanbieders van elektronische 
communicatie gezamenlijk of individueel 
minimumeisen voor kwaliteit van 
dienstverlening op te leggen als dit nodig is 
om algemene aantasting/verslechtering van 
de kwaliteit van de 
internettoegangsdiensten te voorkomen.

(51) Nationale regelgevende instanties 
spelen een essentiële rol om te waarborgen 
dat eindgebruikers deze mogelijkheid van 
open internettoegang daadwerkelijk 
kunnen benutten. Daartoe moeten 
regelgevende instanties toezicht- en 
rapportageverplichtingen hebben en 
moeten zij verzekeren dat aanbieders van 
elektronische communicatie hun 
verplichtingen naleven en niet-
discriminerende, hoogwaardige 
internettoegangsdiensten beschikbaar 
stellen, zonder dat deze worden aangetast 
door gespecialiseerde diensten. De 
nationale regelgevende instanties dienen 
duidelijke en begrijpelijke aangifte- en 
compensatiemechanismen vast te stellen 
voor eindgebruikers die het slachtoffer 
zijn van discriminatie, beperkingen op of 
inmenging in online-inhoud, diensten of 
toepassingen. Wanneer zij oordelen over 
de mogelijke algemene aantasting van 
internettoegangsdiensten, moeten nationale 
regelgevende instanties rekening houden 
met kwaliteitsparameters als timing en 
betrouwbaarheid (wachttijden of “latency”, 
spreiding in tijdsvertraging of "jitter", 
pakketverlies), niveau en gevolgen van 
netwerkcongestie, reële snelheden ten 
opzichte van geadverteerde snelheden, 
performantie van internettoegangsdiensten 
in vergelijking met gespecialiseerde 
diensten en kwaliteit zoals ervaren door 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten de bevoegdheid krijgen 
om aanbieders van elektronische 
communicatie gezamenlijk of individueel 
minimumeisen voor kwaliteit van 
dienstverlening op te leggen als dit nodig is 
om algemene aantasting/verslechtering van 
de kwaliteit van de 
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internettoegangsdiensten te voorkomen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Om rekening te kunnen houden met 
markt- en technische ontwikkelingen 
dient aan de Commissie de bevoegdheid te 
worden gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de aanpassing van de bijlagen. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen. Bij 
het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Schrappen

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) om ervoor te zorgen dat al het 
internetverkeer gelijk wordt behandeld, 
dus zonder enige vorm van discriminatie, 
beperking of inmenging en ongeacht de 
afzender, ontvanger, type, inhoud, 
apparaat, dienst of toepassing;
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "geharmoniseerd radiospectrum voor 
draadloze breedbandcommunicatie": 
radiospectrum waarvoor de voorwaarden 
voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik 
op EU-niveau worden geharmoniseerd, 
voornamelijk op grond van Beschikking 
676/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad27, en dat bestemd is voor 
elektronische-communicatiediensten 
uitgezonderd omroep;

(8) "geharmoniseerd radiospectrum voor 
draadloze breedbandcommunicatie": 
radiospectrum waarvoor de voorwaarden 
voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik 
op EU-niveau worden geharmoniseerd, 
overeenkomstig de in Richtlijn 
2002/21/EG neergelegde bepalingen en 
procedures, alsook op grond van 
Beschikking 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad27, en dat 
bestemd is voor elektronische-
communicatiediensten uitgezonderd 
omroep;

__________________ __________________
27 Beschikking nr. 676/2002/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap 
(radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 1).

27 Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een regelgevingskader 
voor het radiospectrumbeleid in de 
Europese Gemeenschap 
(radiospectrumbeschikking) (PB L 108 van 
24.4.2002, blz. 1).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) "beginsel van 
inspanningsverplichting": het 
waarborgen dat aan verzoeken voor de 
overdracht van gegevens zo snel mogelijk 
wordt voldaan, op volgorde van indiening, 
ongeacht inhoud, dienst, toepassing, 
herkomst of bestemming;
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "connectiviteitsproduct met 
gegarandeerde servicekwaliteit (ASQ)": 
een product dat op de internet protocol 
exchange (IP-exchange) ter beschikking 
wordt gesteld waarmee klanten een IP-
communicatieverbinding kunnen opzetten 
tussen een punt van interconnectie en een 
of meerdere aansluitpunten op het vaste 
netwerk, en waarmee gedefinieerde 
niveaus van end-to-end-netwerkprestaties 
mogelijk zijn om aan eindgebruikers 
specifieke diensten te bieden op basis van 
de levering van een vastgestelde kwaliteit 
van dienstverlening, gebaseerd op 
specifieke parameters;

Schrappen

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "gemotiveerd 
gegevensverkeerbeheer": wordt 
toegestaan als uitzondering op het 
beginsel van inspanningsverplichting 
wanneer dit technisch noodzakelijk is en 
dit in overeenstemming is met de 
algemene beginselen van 
noodzakelijkheid, evenredigheid, 
doelmatigheid, non-discriminatie en 
transparantie en de andere eisen van deze 
verordening;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) "netneutraliteit": het beginsel dat 
al het internetverkeer gelijk wordt 
behandeld, dus zonder enige vorm van 
discriminatie, beperking of inmenging en 
ongeacht afzender, ontvanger, type, 
inhoud, apparaat, dienst of toepassing;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14) "internettoegangsdienst": een openbare 
elektronische-communicatiedienst die 
aansluiting op het internet biedt en 
derhalve connectiviteit tussen vrijwel alle 
eindpunten die met het internet verbonden 
zijn, ongeacht de gebruikte 
netwerktechnologie;

14) "open internettoegangsdienst": een 
openbare elektronische-
communicatiedienst die aansluiting op het 
internet biedt en derhalve connectiviteit 
tussen vrijwel alle eindpunten die met het 
internet verbonden zijn, ongeacht de 
gebruikte netwerktechnologie; de lidstaten 
stellen passende minimumeisen vast voor 
de kwaliteit van de open 
internettoegangsdiensten die 
overeenkomstig de vooruitgang van de 
techniek voortdurend verder worden 
ontwikkeld; een open 
internettoegangsdienst stelt 
eindgebruikers in staat op internet 
gebaseerd toepassingen te gebruiken 
volgens het beginsel van 
inspanningsverplichting; als enige 
uitzondering hierop wordt een evenredig, 
gemotiveerd gegevensverkeersbeheer 
toegestaan wanneer duidelijk omschreven 
voorwaarden voor toepassing bestaan;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) "gespecialiseerde dienst": een 
elektronische-communicatiedienst of enig 
andere dienst die de mogelijkheid biedt om 
toegang te verkrijgen tot specifieke 
inhoud, toepassingen of diensten of een 
combinatie hiervan en waarvan de 
technische kenmerken end-to-end zijn 
gecontroleerd of die de mogelijkheid biedt 
gegevens van of naar een bepaald aantal 
partijen of eindpunten te verzenden 
respectievelijk te ontvangen, die niet op de 
markt wordt aangeboden of niet op grote 
schaal wordt gebruikt als vervanging voor 
internettoegangsdiensten;

15) "gespecialiseerde dienst": een 
elektronische- (met name op IP 
gebaseerde) communicatiedienst of enige 
andere dienst die uitsluitend binnen 
gesloten elektronische 
communicatienetwerken met strenge 
controle aan de poort ter beschikking 
gesteld en geëxploiteerd wordt, en niet als 
vervanging voor het internet op de markt 
wordt aangeboden, als zodanig gebruikt 
wordt of dezelfde functionaliteiten biedt 
als de inhoud, toepassingen of diensten van 
het open internet. Een gespecialiseerde 
dienst is alleen toegestaan wanneer 
hiervoor een aantoonbare technische en 
feitelijke noodzaak bestaat, die verder 
gaat dan het economisch eigenbelang, om 
belangrijke realtimetoepassingen of 
toepassingen die bijzonder moeten worden 
beschermd met een bepaalde, 
gegarandeerde kwaliteit te kunnen 
aanbieden. Gespecialiseerde diensten 
worden gekenmerkt door duidelijk 
gedefinieerde en gegarandeerde, op de 
desbetreffende dienst afgestemde 
parameters voor de kwaliteit van de 
dienst, die onderworpen zijn aan een 
ononderbroken "end-to-endmanagement" 
van de aanbieder van de gespecialiseerde 
dienst tot aan de abonnee-aansluiting. 
Een gespecialiseerde dienst mag niet tot 
een door de aanbieder van de dienst 
gecontroleerd eindpunt beperkt worden.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze afdeling is van toepassing op het 
geharmoniseerde radiospectrum voor 

(1) Deze afdeling is van toepassing op het 
geharmoniseerde radiospectrum voor 
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draadloze breedbandcommunicatie. draadloze breedbandcommunicatie 
overeenkomstig Richtlijn 2009/140/EG en 
Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 bis en 9 van Richtlijn 
2002/21/EG.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze afdeling doet geen afbreuk aan 
het recht van de lidstaten om gebruik te 
maken van opgelegde vergoedingen om het 
optimale gebruik van 
radiospectrumbronnen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 2002/20/EG te 
waarborgen en hun radiospectrum te 
organiseren en te gebruiken ten behoeve 
van de openbare orde, openbare veiligheid 
en defensie.

(2) Deze afdeling doet geen afbreuk aan 
het recht van de lidstaten om gebruik te 
maken van opgelegde vergoedingen om het 
optimale gebruik van 
radiospectrumbronnen overeenkomstig 
artikel 13 van Richtlijn 2002/20/EG te 
waarborgen en hun radiospectrum te 
organiseren en te gebruiken ten behoeve 
van de openbare orde, openbare veiligheid,
defensie en doelstellingen van algemeen 
belang, zoals de bevordering van de 
culturele en taalkundige verscheidenheid 
en het mediapluralisme online en offline, 
alsmede de belangen van alle 
radiospectrumgebruikers.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor het radiospectrum bevoegde 
nationale autoriteiten dragen bij aan de 
ontwikkeling van een draadloze omgeving 
waarin investeringen en concurrerende 
voorwaarden voor draadloze 
hogesnelheidsbreedbandcommunicatie 
convergeren, en die de planning en 

1. Onverminderd de bescherming van het 
algemeen belang overeenkomstig artikel 
9, lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG dragen 
de voor het radiospectrum bevoegde 
nationale autoriteiten bij aan de 
ontwikkeling van een draadloze omgeving 
waarin investeringen en concurrerende 
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exploitatie van geïntegreerde 
multiterritoriale netwerken en diensten 
mogelijk maakt en tot schaalvoordelen 
leidt, waardoor innovatie, economische 
groei en het langetermijnvoordeel voor de 
eindgebruikers worden bevorderd.

voorwaarden voor draadloze 
hogesnelheidsbreedbandcommunicatie 
convergeren, en die de planning en 
exploitatie van geïntegreerde 
multiterritoriale netwerken en diensten 
mogelijk maakt en tot schaalvoordelen 
leidt, waardoor innovatie, economische 
groei en het langetermijnvoordeel voor de 
eindgebruikers worden bevorderd. Er moet 
op passende wijze rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid om 
multifunctionele netwerken op te zetten 
die radio- en mobiele technologie op één 
platform combineren.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het waarborgen van een brede 
territoriale dekking van draadloze 
breedbandnetwerken met hoge snelheid en
een hoge mate van penetratie en 
consumptie van aanverwante diensten.

e) het waarborgen van een efficiënt 
gebruik van het spectrum om tegemoet te 
komen aan de stijgende vraag naar
draadloze breedbandnetwerken met hoge 
snelheid, waarbij tegelijkertijd rekening 
wordt gehouden met het openbaar belang
en de sociale, culturele en economische 
waarde van het spectrum als geheel.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het voorkomen van schadelijke 
interferenties, met inbegrip van de 
mogelijkheid om te voorzien in 
verplichtingen tot het oplossen van 
interferentieproblemen met andere 
gebruikers en de daardoor ontstane 
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kosten over te nemen.

Motivering

Het voorkomen van interferenties is een belangrijke doelstelling van de regelgeving. Hiermee 
moet dus rekening worden gehouden bij de vaststelling van machtigingsprocedures en -
voorwaarden.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het waarborgen dat bij 
beleidswijzigingen ten aanzien van 
doeltreffend gebruik van spectrum 
rekening wordt gehouden met de impact 
op het algemeen belang in termen van 
hinder en kosten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de technische kenmerken van de 
diverse beschikbare radiospectrumbanden;

(a) de technische kenmerken en het 
huidige en geplande gebruik van de 
diverse beschikbare radiospectrumbanden;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het efficiënte gebruik van 
spectrumbanden die reeds zijn toegewezen 
voor gebruik voor mobiel breedband;
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het meest efficiënte gebruik van het 
radiospectrum in overeenstemming met 
artikel 9, lid 4, onder b, rekening houdend 
met de kenmerken van de betrokken band 
of banden;

(a) het meest efficiënte gebruik van het 
radiospectrum in overeenstemming met 
artikel 9, lid 4, onder b, rekening houdend 
met de kenmerken van de betrokken band 
of banden en het huidige en geplande 
gebruik hiervan;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het rekening houden met de kosten 
voor de bestaande gebruikers die ontstaan 
bij het ontruimen van de band;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de technische voorwaarden 
voor de beschikbaarheid en het efficiënte 
gebruik van het geharmoniseerde
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie het mogelijk 
maken om het relevante radiospectrum 
onder een algemene regeling te gebruiken, 
vermijden de nationale bevoegde 
autoriteiten dat bijkomende voorwaarden 
worden opgelegd en voorkomen zij 
alternatief gebruik ten gevolge van de 
belemmering van de effectieve toepassing 
van een dergelijke harmoniseerde regeling.

1. Wanneer de technische voorwaarden 
voor de beschikbaarheid en het efficiënte 
gebruik van het geharmoniseerde 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie het mogelijk 
maken om het relevante radiospectrum 
onder een algemene regeling te gebruiken, 
vermijden de nationale bevoegde 
autoriteiten dat bijkomende voorwaarden 
worden opgelegd en voorkomen zij 
alternatief gebruik ten gevolge van de 
belemmering van de effectieve toepassing 
van een dergelijke harmoniseerde regeling. 



PE522.810v02-00 28/47 AD\1015295NL.doc

NL

Artikel 2, lid 8, blijft onverlet.

Motivering

Zonder de verwijzing naar artikel 2, lid 8, (zoals in het amendement) kunnen mogelijke of 
wenselijke "gedeeld-gebruik"-scenario's worden bemoeilijkt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de vervaldatum van de bestaande 
gebruiksrechten van geharmoniseerde 
banden buiten die voor draadloze 
breedbandcommunicatie bepalen, of, in 
het geval van rechten van onbepaalde 
duur, de datum waarop het gebruiksrecht 
zal worden aangepast, om het aanbieden 
van draadloze breedbandcommunicatie 
toe te staan.

Schrappen

Motivering

De regeling heeft negatieve gevolgen voor de rechtszekerheid van alle huidige 
rechthebbenden die in vertrouwen en op basis van de bestaande wetgeving reeds 
langetermijninvesteringen hebben gedaan.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Lid 2 is niet van invloed op de 
bepalingen van artikel 9, leden 3 en 4, van 
Richtlijn 2002/21/EG.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer een nationale bevoegde 
autoriteit voornemens is het gebruik van 
het radiospectrum te onderwerpen aan een 
algemene machtiging of individuele 
gebruiksrechten voor het radiospectrum te 
verlenen, of om overeenkomstig artikel 14 
van Richtlijn 2002/20/EG verplichtingen 
met betrekking tot het gebruik van het 
radiospectrum vast te stellen, stelt zij haar 
ontwerpmaatregel, samen met de 
motivering ervan, ter beschikking van de 
Commissie en van de voor het 
radiospectrum bevoegde autoriteiten van 
andere lidstaten, in voorkomend geval na 
het afronden van de in artikel 6 van 
Richtlijn 2002/21/EG bedoelde openbare 
raadpleging en in ieder geval pas in een 
stadium van de voorbereiding die het 
mogelijk maakt de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten voldoende en stabiele informatie 
over alle relevante kwesties te verstrekken.

(1) Wanneer een nationale bevoegde 
autoriteit voornemens is het gebruik van 
het radiospectrum te onderwerpen aan een 
algemene machtiging of individuele 
gebruiksrechten voor het radiospectrum te 
verlenen, of om overeenkomstig artikel 14 
van Richtlijn 2002/20/EG verplichtingen 
met betrekking tot het gebruik van het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbanddiensten vast te stellen, stelt zij 
haar ontwerpmaatregel, samen met de 
motivering ervan, ter beschikking van de 
Commissie en van de voor het 
radiospectrum bevoegde autoriteiten van 
andere lidstaten, in voorkomend geval na 
het afronden van de in artikel 6 van 
Richtlijn 2002/21/EG bedoelde openbare 
raadpleging en in ieder geval pas in een 
stadium van de voorbereiding die het 
mogelijk maakt de Commissie en de 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten voldoende en stabiele informatie 
over alle relevante kwesties te verstrekken.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[…] Schrappen

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
uniforme technische en methodologische 
regels voor de implementatie voor één of 
meerdere Europese toegangsproducten in 
de zin van artikelen 17 en 19 en bijlage I, 
punten 2 en 3, en bijlage II, 
overeenkomstig de daarin gespecificeerde 
criteria en parameters. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

2. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen met 
uniforme technische en methodologische 
regels voor de implementatie voor één of 
meerdere Europese toegangsproducten in 
de zin van artikel 17 en bijlage I, punten 2 
en 3, overeenkomstig de daarin 
gespecificeerde criteria en parameters. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open 
internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Open internettoegang, gespecialiseerde 
diensten en redelijk, gemotiveerd 

gegevensverkeersbeheer

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Eindgebruikers zijn vrij om toegang te 
krijgen tot informatie en inhoud en deze te 
delen, toepassingen uit te voeren en de 
diensten van hun keuze via hun dienst 
voor internettoegang te gebruiken.

(1) De open internettoegang wordt 
overeenkomstig artikel 2, lid 14, volledig 
gewaarborgd om eindgebruikers in staat te 
stellen via hun open 
internettoegangsdienst toegang te krijgen 
tot informatie en inhoud van hun keuze en 
deze te delen, toepassingen uit te voeren en 
de diensten en eindapparaten van hun 
keuze te gebruiken, ongeacht de bron of 
de bestemming van deze informatie,
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inhoud, toepassingen of diensten.

Beheerders van toegangsnetwerken 
hebben een algemene 
overdrachtsverplichting volgens het 
beginsel van inspanningsverplichting. 
Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen eindgebruikers niet deels of geheel 
verhinderen gebruik te maken van 
eindapparatuur om zich door middel van 
hun internettoegangsdiensten toegang te 
verschaffen tot informatie en inhoud of 
deze te verspreiden. Dit laat evenwel het 
recht van de lidstaten om krachtens 
artikel 5 van Richtlijn 2002/20/EG 
individuele gebruiksrechten toe te kennen 
onverlet.

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten 
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden, en 
overeenkomstig dergelijke 
overeenkomsten over datavolumes, 
gebruik te maken van aanbiedingen van 
aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten 
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden, met 
inachtneming van het beginsel 
netneutraliteit. Aanbieders van 
internettoegangsdiensten adverteren met 
het minimaal gegarandeerde datavolume 
en de minimaal gegarandeerde snelheid 
waarin zij kunnen voorzien, en niet met 
de maximale snelheid. 

Bij overeenkomsten over datavolumes en 
snelheden mogen bepaalde inhoud, 
diensten of toepassingen niet buiten 
beschouwing worden gelaten in de 
berekening van het volumegebruik of na 
het gebruik van het overeengekomen 
datavolume worden uitgesloten van het 
afknijpen.

Motivering

De toegang tot een open, non-discriminatoir internet moet als recht en niet als vrijheid 
worden geformuleerd en het open internet met inspanningsverplichting met toegang tot alle 
diensten, informatie, inhoud en toepassingen moet als beginsel worden vastgesteld.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
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Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eindgebruikers zijn ook vrij om met
aanbieders van elektronische communicatie 
aan het publiek of met aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten,
overeenkomsten te sluiten voor het leveren 
van gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit.

Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek of 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten kunnen een beperkte, aan 
gecontroleerde toegang onderworpen 
kring van gebruikers gespecialiseerde 
diensten leveren via een gesloten 
elektronisch communicatienetwerk. 
Gespecialiseerde diensten mogen niet als 
vervanging voor het internet op de markt 
worden gebracht of worden gebruikt, 
ofwel in functioneel opzicht identiek 
blijken te zijn met inhoud, toepassingen 
en diensten van het open internet.

Bij dergelijke overeenkomsten met 
aanbieders van internettoegangsdiensten 
zien die aanbieders er overeenkomstig het 
beginsel van netneutraliteit op toe dat de 
prestaties, betaalbaarheid of de kwaliteit 
van open internettoegangsdiensten niet 
wordt beperkt.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, met elkaar 
overeenkomsten sluiten over de levering 
van de gerelateerde datavolumes of 
verkeer als speciale diensten van een 
bepaalde kwaliteit of met een 
toepassingsspecifieke capaciteit. Het
verlenen van gespecialiseerde diensten 
mag de kwaliteit van de diensten inzake 

Het verlenen van gespecialiseerde diensten 
mag de kwaliteit van de diensten inzake 
internettoegang niet verzwakken.
Daarnaast mogen zij de bestaande, 
algemeen erkende technische normen en 
de verdere ontwikkeling hiervan niet 
verstoren, en geen negatieve invloed 
hebben op de algemene prestaties, de 
betaalbaarheid of de kwaliteit van de open 
internettoegangsdiensten.. 
Gespecialiseerde diensten worden 
uitsluitend geleverd indien de capaciteit 
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internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

van het netwerk groot genoeg is om deze 
bovenop de open internettoegang te 
kunnen verlenen.

Gespecialiseerde diensten zijn alleen 
toelaatbaar wanneer kan worden 
aangetoond dat daarvoor een technische 
en praktische noodzaak bestaat die verder 
gaat dan het economisch eigenbelang om 
real time- of bijzonder te beveiligen 
toepassingen met een bijzondere kwaliteit 
aan te kunnen bieden.

Indien eindgebruikers of aanbieders van 
inhoud of toepassingen gebruik maken 
van commerciële aanbiedingen voor het 
ondersteunen van specialiseerde diensten, 
geschiedt dit op basis van vrijwilligheid en 
zonder disrcriminatie.  Ingeval 
netwerkcapaciteit wordt gedeeld door 
internettoegangsdiensten en 
gespecialiseerde diensten, publiceert de 
aanbieder daarvan duidelijke en 
ondubbelzinnige criteria, gebaseerd op 
welke netwerkcapaciteit wordt gedeeld.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beheerders van toegangsnetwerken die 
tegelijkertijd gespecialiseerde diensten 
aanbieden of op de markt brengen zijn 
verplicht een open internetdienst aan te 
bieden overeenkomstig artikel 2, lid 14. 
Zij mogen andere aanbieders van inhoud 
die afhankelijk zijn van de 
overdrachtdiensten van de 
netwerkbeheerder niet discrimineren en 
zijn verplicht de overdracht op een 
transparante wijze en tegen eerlijke 
marktprijzen uit te voeren.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van elektronische 
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten 
verstrekken de nationale autoriteiten op 
verzoek nauwkeurige informatie ten 
aanzien van de aan de twee soorten 
diensten toegekende capaciteiten, opdat 
deze kunnen beoordelen of van dergelijk 
wezenlijk nadeel sprake is.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verticaal geïntegreerde aanbieders 
van elektronische communicatiediensten 
aan het publiek onthouden zich van elke 
discriminatie jegens het verkeer van 
aanbieders van inhoud, diensten of 
applicaties die met hun eigen diensten 
concurrerende inhoud, diensten of 
applicaties leveren of van diensten die zij 
zelf verlenen op basis van exclusieve 
overeenkomsten.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het uitoefenen van de vrijheden zoals 
beschreven in de leden 1 en 2 wordt 
vergemakkelijkt door het verstrekken van 
volledige informatie overeenkomstig 
artikel 25, lid 1, artikel 26, lid 2, en
artikel 27, leden 1 en 2.

(4) Eindgebruikers alsook aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten, 
waaronder de media, culturele sectoren
en overheden op alle niveaus wordt 
volledige informatie verstrekt 
overeenkomstig artikel 20, lid 2, artikel 
21, lid 3, alsook artikel 21 bis van 
Richtlijn 2002/22/EG, alsook 
overeenkomstig artikel 25, lid 1, artikel 
26, lid 2, en artikel 27, de leden 1 en 2, 
van deze verordening, met inbegrip van
informatie over getroffen passende 
verkeersbeheermaatregelen die gevolgen 
kunnen hebben voor de toegang tot en de 
verspreiding van informatie, inhoud, 
toepassingen en diensten zoals bedoeld in 
lid 1 en 2.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de vrijheden
zoals beschreven in lid 1 niet belemmeren 
door specifieke inhoud, toepassingen, 
diensten of specifieke klassen daarvan te 
blokkeren, vertragen, degraderen of 
discrimineren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn om:

(5) Aanbieders van 
internettoegangsdiensten mogen de
rechten zoals beschreven in lid 1
uitdrukkelijk niet:

- door middel van het verwijderen, 
blokkeren, vertragen, degraderen of 
discrimineren van bepaalde inhoud, 
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toepassingen, diensten of eindapparaten 
of bepaalde soorten hiervan;

- door middel van het prioriteren van 
bepaalde inhoud, toepassingen, diensten 
of eindapparaten of bepaalde soorten 
hiervan, of;

- door middel van speciale prijsafspraken 
met de eindgebruiker die de toegang tot 
bepaalde inhoud, toepassingen, diensten 
of eindapparaten of bepaalde soorten 
hiervan economisch minder aantrekkelijk 
doen lijken; 

beperken.

a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren of ernstige misdrijven te 
voorkomen of te verhinderen;

Hiervan uitgesloten zijn situaties waarin 
gemotiveerde en passende maatregelen 
voor het beheer van het dataverkeer nodig 
zijn.

Maatregelen voor het beheer van het 
dataverkeer gelden als gemotiveerd en 
passend wanneer zij er aantoonbaar toe 
dienen

b) de integriteit en de veiligheid van het 
netwerk, de diensten die via dit netwerk 
worden aangeboden en de terminals van de 
eindgebruikers te beschermen;

- de integriteit en de veiligheid van het 
netwerk, de diensten die via dit netwerk 
worden aangeboden en de terminals van de 
eindgebruikers te beschermen, of

c) de overdracht van ongevraagde 
communicatie aan eindgebruikers te 
voorkomen, die vooraf toestemming 
hebben gegeven voor dergelijke 
beperkende maatregelen;

d) de effecten van de tijdelijke of
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld.

- de effecten van de aangetoonde tijdelijke 
en uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, en het verkeer 
in het geval van acute overbelasting van 
het netwerk efficiënt te beheren,

op voorwaarde dat alle inhoud, 
toepassingen en diensten worden 
behandeld volgens het beginsel van 
inspanningsverplichting.

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken.

Deze maatregelen mogen niet langer als 
absoluut noodzakelijk is, worden 
gehandhaafd.
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Verkeersbeheermaatregelen moeten 
transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn, en 
onderworpen zijn aan duidelijke, 
begrijpelijke en toegankelijke 
compensatiemechanismen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken.

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich mee die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
artikel vermelde doelstellingen te 
bereiken; wat betekent dat alle procedures 
voor datatoetsing en -analyse in 
overeenstemming moeten zijn met de 
wetgeving inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens. In het kader van de 
procedures mogedn uitsluitend de 
‘headers’ van de datapakketten worden 
getoetst. Een "pakketcontrole" die verder 
gaat dan het onderzoek van de ‘headers’ 
van de gegevenspakketten vindt niet 
plaats.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 32 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de nodige 
technische criteria, als bedoeld in artikel 
23, lid 5, in het geval van de beschreven 
uitzonderingssituaties zo duidelijk 
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mogelijk te definiëren. Aan het bestaan 
van een uitzonderingssituatie moeten de 
hoogst mogelijke eisen worden gesteld.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van artikel 23, lid 4, 
letter a (nieuw) laten de gerechtelijke 
controle onverlet en zijn voorzien van 
duidelijke, begrijpelijke en toegankelijke 
compensatiemechanismen teneinde 
privatisering van de rechtshandhaving te 
voorkomen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2, dat artikel 23, 
lid 5, wordt nageleefd en dat niet-
discriminerende internettoegangsdiensten 
voortdurend beschikbaar zijn en dat deze 
een kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van het bepaalde in artikel 23, leden 1 en 
2, en dat open internettoegangsdiensten
overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt 14,
voortdurend beschikbaar zijn en dat deze 
een kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zorgen er in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook voor dat de 
gevolgen van gespecialiseerde diensten de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
de taalkundige en culturele diversiteit, de 
vrijheid en het pluralisme van de media en
innovatie niet beïnvloeden. De nationale 
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het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

regelgevende instanties zien tevens 
nauwlettend toe op, en waarborgen de 
toepassing van, redelijke 
verkeersbeheersmaatregelen 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, en het 
beginsel van netneutraliteit, daarbij ten 
volste rekening houdend met de in lid 2 
van dit artikel en artikel 21, lid 3 bis, van 
Richtlijn 2002/22/EG vastgestelde 
richtsnoeren van Berec. De redelijke 
verkeersbeheermaatregelen zijn 
onderworpen aan periodieke evaluaties 
om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang. De nationale 
regelgevende instanties brengen jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie en het 
BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van open elektronische-
communicatiediensten zijn verplicht alle 
uitzonderingssituaties als bedoeld in 
artikel 23, lid 5, en alle in de afzonderlijke 
gevallen getroffen maatregelen in het 
kader van het verkeersbeheer te 
documenteren en onverwijld te melden bij 
de nationale regelgevende instantie. 

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De nationale regelgevende 
instanties dienen duidelijke en 
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begrijpelijke aangifte- en 
compensatiemechanismen vast te stellen 
voor eindgebruikers die het slachtoffer 
zijn van discriminatie, beperkingen op, 
inmenging in, blokkering of afknijpen 
van online-inhoud, diensten en 
toepassingen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de algemene achteruitgang van de 
kwaliteit van de dienstverlening inzake 
internettoegangsdiensten te voorkomen of 
om ervoor te zorgen dat eindgebruikers 
toegang krijgen tot inhoud of informatie en 
deze kunnen delen of de applicaties en 
diensten van hun keuze te kunnen 
toepassen, beschikken de nationale 
regelgevende instanties over de 
bevoegdheid om minimale 
kwaliteitsvereisten op te leggen aan de 
aanbieders van elektronische communicatie 
aan het publiek.

Om achteruitgang van de kwaliteit van de 
dienstverlening inzake 
internettoegangsdiensten te voorkomen of 
om ervoor te zorgen dat eindgebruikers 
toegang krijgen tot inhoud of informatie en 
deze kunnen delen of de applicaties en 
diensten van hun keuze te kunnen 
toepassen, beschikken de nationale 
regelgevende instanties over de 
bevoegdheid om aan de aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek minimale kwaliteitsvereisten en 
andere regelgevende maatregelen op te 
leggen.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties 
verstrekken de Commissie geruime tijd 
voordat zij dergelijke vereisten opleggen, 
een samenvatting van de gronden om op te 
treden, de voorgenomen vereisten en de 
voorgestelde aanpak. Deze informatie 
wordt tevens ter beschikking gesteld van 
het BEREC. De Commissie kan, na die 

De nationale regelgevende instanties 
verstrekken de Commissie geruime tijd 
voordat zij dergelijke vereisten opleggen, 
een samenvatting van de gronden om op te 
treden, de voorgenomen vereisten en de 
voorgestelde aanpak. Deze informatie 
wordt tevens ter beschikking gesteld van 
het BEREC. De Commissie kan, na die 
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informatie te hebben onderzocht, 
opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent 
formuleren, met name om ervoor te zorgen 
dat de voorgenomen vereisten geen 
negatieve invloed hebben op de werking 
van de interne markt. De voorgenomen 
vereisten worden niet opgelegd binnen 
twee maanden nadat de Commissie de 
volledige informatie heeft ontvangen, 
tenzij de Commissie en de nationale 
regelgevende instantie anders zijn 
overeengekomen, of wanneer de 
Commissie de regelgevende instantie op 
de hoogte heeft gesteld van een verkorte 
onderzoeksperiode, of wanneer de 
Commissie opmerkingen of 
aanbevelingen heeft geformuleerd. De 
nationale regelgevende instanties houden 
zoveel mogelijk rekening met de 
opmerkingen en aanbevelingen van de 
Commissie en informeren de Commissie 
en het Berec over de opgelegde vereisten.

informatie te hebben onderzocht, 
opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent 
formuleren, met name om ervoor te zorgen 
dat de voorgenomen vereisten geen 
negatieve invloed hebben op de werking 
van de interne markt. De nationale 
regelgevende instanties houden zoveel 
mogelijk rekening met de opmerkingen en 
aanbevelingen van de Commissie en 
informeren de Commissie en het Berec 
over de opgelegde vereisten. Het Berec 
ontwikkelt in nauwe samenwerking met 
de Commissie en alle belanghebbenden op 
basis van artikel 23 en dit artikel 
algemene richtsnoeren voor de toepassing 
van redelijk verkeersbeheer en vaardigt 
deze uit.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De nationale regelgevende 
instanties stellen passende 
klachtenprocedures in voor kwesties die 
verband houden met de prestaties van 
internettoegangsdiensten voor 
eindgebruikers en aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter d



PE522.810v02-00 42/47 AD\1015295NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kwaliteit van hun diensten, 
overeenkomstig de 
uitvoeringshandelingen als bedoeld in 
lid 2;

d) de kwaliteit van hun diensten;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) daadwerkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads in de lidstaat 
van de gebruiker, met inbegrip van de 
piekuren;

(i) daadwerkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads in de lidstaat 
van de gebruiker, met inbegrip van de 
gegarandeerde minimumdatasnelheid 
voor downloads en uploads tijdens 
piekuren, alsmede de voor de 
eindgebruiker permanent beschikbare 
instrumenten via welke zij op algemeen 
erkende wijze de hun in real time ter 
beschikking gestelde upload- en 
downloadsnelheid tijdens de looptijd van 
het contract zelf kunnen controleren;

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – letter e – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) informatie over door de aanbieder
vastgestelde procedures om het verkeer te 
meten en te vormen om congestie van het 
netwerk te voorkomen en de wijze waarop 
deze procedures de kwaliteit van de 
diensten en de bescherming van 
persoonsgegevens kunnen beïnvloeden;

(iv) informatie over door de aanbieder 
vastgestelde procedures om het verkeer te 
meten en te vormen om congestie van het 
netwerk te voorkomen en de wijze waarop 
deze procedures de kwaliteit van de 
diensten en de bescherming van 
persoonsgegevens kunnen beïnvloeden, en 
alle maatregelen die worden genomen 
overeenkomstig artikel 23, lid 5; de voor 
eindgebruikers permanent beschikbare 
instrumenten via welke zij op algemeen 
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erkende en begrijpelijke wijze te weten 
kunnen komen welke procedures en 
maatregelen zijn ingesteld ter meting en 
controle van het gegevensverkeer 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, moeten 
ook worden vermeld;

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op verzoek van de bevoegde 
overheden verstrekken aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, in voorkomend geval kosteloos 
informatie van algemeen belang aan de 
eindgebruikers, met dezelfde middelen die 
normaal door hen worden gebruikt in de 
communicatie met eindgebruikers. In een 
dergelijk geval wordt deze informatie door 
de relevante overheden aan de aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek in een gestandaardiseerd formaat 
verstrekt en kan deze onder meer op de 
volgende onderwerpen betrekking 
hebben:

Schrappen

a) de meest voorkomende vormen van 
elektronische communicatiediensten voor 
onwettige activiteiten of de verspreiding 
van schadelijke inhoud, in het bijzonder 
wanneer dit het respect voor de rechten en 
vrijheden van anderen in gevaar brengt, 
met inbegrip van schendingen van 
gegevensbescherming, auteursrechten en 
andere gerelateerde rechten en de 
juridische gevolgen hiervan; en

b) de beschermingsmaatregelen tegen 
risico’s voor de persoonlijke veiligheid en 
onrechtmatige toegang tot 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische communicatiediensten.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads op de 
hoofdlocatie van de eindgebruiker, 
inclusief werkelijke snelheidsvariabelen, 
gemiddelde snelheden en de snelheid 
tijdens piekuren en inclusief de mogelijke 
gevolgen van het toestaan van toegang via 
een lokaal radionetwerk van derden;

(b) de werkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads op de 
hoofdlocatie van de eindgebruiker, 
inclusief minimaal gewaarborgde
snelheidsvariabelen, gemiddelde snelheden 
en de snelheid tijdens piekuren en inclusief 
de mogelijke gevolgen van het toestaan 
van toegang via een lokaal radionetwerk 
van derden;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De in artikel 17, lid 2, en artikel 19, 
lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van de [datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn].

(2) De in artikel 17, lid 2, artikel 19, lid 5,
en artikel 23, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de [datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld 
in artikel 17, lid 2, en artikel 19, lid 5, kan 
te allen tijde door het Europees Parlement 

(3) De bevoegdheidsdelegatie als bedoeld 
in artikel 17, lid 2, artikel 19, lid 5, en 
artikel 23, lid 5, kan te allen tijde door het 
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of de Raad worden ingetrokken. Het besluit 
tot intrekking beëindigt de delegatie van de 
in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een krachtens artikel 17, lid 2, en
artikel 19, lid 5, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad wordt die periode met twee maanden 
verlengd.

(5) Een krachtens artikel 17, lid 2, 
artikel 19, lid 5, en artikel 23, lid 5,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement en de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt die 
periode met twee maanden verlengd.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II Schrappen
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MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:

– Een beschrijving van het 
connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.

Netwerkfunctionaliteiten:

– connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk 
maken:

– spraakoproepen en videogesprekken;

– het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
en

– gegevenskritieke toepassingen.
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