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Amendement 45
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In een naadloze interne markt voor 
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.

(3) In een naadloze interne markt voor 
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.

Or. en

Amendement 46
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voordelen van een interne markt 
voor elektronische communicatie moeten 
zich uitstrekken tot een breder digitaal 
ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, 
aanbieders van inhoud en toepassingen van 
de Unie alsook de bredere economie 
omvat, met sectoren als het bankwezen, de 
autobranche, de logistiek, de detailhandel, 
energie en transport, die afhankelijk zijn 
van connectiviteit om hun productie te 
verbeteren bijvoorbeeld door middel van 
wijdverspreide cloudtoepassingen, 
gekoppelde objecten en mogelijkheden 
voor geïntegreerde dienstverlening voor de 
verschillende onderdelen van het bedrijf. 
De overheid en de zorgsector moeten 
eveneens profiteren van de grotere 
beschikbaarheid van e-overheidsdiensten 
en e-gezondheidszorg. Het aanbod van 
culturele inhoud en diensten in het 
algemeen kan in de interne markt voor 
elektronische communicatie ook worden 
uitgebreid. Het aanbieden van 
connectiviteit via elektronische-
communicatienetwerken en -diensten is zo 
belangrijk voor de bredere economie en 
samenleving dat ongerechtvaardigde 
sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al 
dan niet door regelgeving worden 
opgelegd, dienen te worden vermeden.

(5) De voordelen van een interne markt 
voor elektronische communicatie moeten 
zich uitstrekken tot een breder digitaal 
ecosysteem dat fabrikanten van apparatuur, 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
software van de Unie alsook de bredere 
economie omvat, met sectoren als het 
bankwezen, de autobranche, de logistiek, 
de detailhandel, energie en transport, die 
afhankelijk zijn van connectiviteit om hun 
productie te verbeteren bijvoorbeeld door 
middel van wijdverspreide 
cloudtoepassingen, gekoppelde objecten en 
mogelijkheden voor geïntegreerde 
dienstverlening voor de verschillende 
onderdelen van het bedrijf. De overheid en 
de zorgsector moeten eveneens profiteren 
van de grotere beschikbaarheid van e-
overheidsdiensten en e-gezondheidszorg. 
Het aanbod van culturele inhoud en 
diensten in het algemeen kan in de interne 
markt voor elektronische communicatie 
ook worden uitgebreid. Het aanbieden van 
connectiviteit via elektronische-
communicatienetwerken en -diensten is zo 
belangrijk voor de bredere economie en 
samenleving dat ongerechtvaardigde 
sectorspecifieke lasten, ongeacht of deze al 
dan niet door regelgeving worden 
opgelegd, dienen te worden vermeden.

Or. de

Amendement 47
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een essentiële hulpbron van de interne 

(17) Het radiospectrum is een publiek goed 
en een eindige hulpbron. Het is 
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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)23 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 Raad24 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.

onontbeerlijk om de sociale, culturele en 
economische meerwaarde van het 
spectrum als geheel in aanmerking te 
nemen. Zoals is vastgelegd in 
Besluit 243/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad inzake het 
programma voor het radiospectrumbeleid 
(RSPP)23 houdt toevoeging van een 
spectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie een herziening 
in van het spectrumgebruik in de hele 
UHF-band. Overeenkomstig artikel 6, lid 
5 van het RSPP brengt de Commissie vóór 
1 januari 2015 bij het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over een eventuele 
noodzaak om maatregelen te treffen ter 
harmonisering van aanvullende 
frequentiebanden.

__________________ __________________
23 Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid, PB L 81 van 
21.3.2012

23 Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid, PB L 81 van 
21.3.2012
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__________________
24 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).

Or. en

Amendement 48
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 

(18) In het in 2009 herziene EU-
telecompakket zijn de beginselen voor 
spectrumbeheer vastgesteld. Hierin wordt 
erkend dat de lidstaten bevoegdheid 
hebben over culturele en audiovisuele 
beleidsterreinen, en wordt ze de 
noodzakelijke armslag gegeven om 
maatregelen te nemen. Bijgevolg moeten 
maatregelen op EU-niveau met 
betrekking tot bepaalde aspecten van 
radiospectrumtoewijzing een dynamische 
benadering van spectrumbeheer blijven 
ondersteunen. Daarin worden de 
bevoegdheden van de lidstaten op dit 
terrein erkend en wordt het culturele, 
audiovisuele en mediabeleid van de 
afzonderlijke lidstaten gerespecteerd. Er is
voldoende flexibiliteit nodig om specifieke 
nationale vereisten te kunnen integreren. 
Voorts 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. In geval van 
geschillen tussen de lidstaten over het 
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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.

spectrumgebruik kan de Commissie 
geschillenbeslechting coördineren en 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 49
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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, 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 vastgelegd in Richtlijn 2002/21/EG.
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Or. en

Amendement 50
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Beperking van de opgelegde 
vergoedingen tot wat nodig is voor een 
optimaal beheer van het radiospectrum, 
met een evenwicht tussen directe 
betalingen en periodieke vergoedingen,
zal investeringen in de infrastructuur en 
de uitrol van technologie stimuleren en de 
daarmee gepaard gaande 
kostenbesparingen zullen aan de 
eindgebruikers ten goede komen.

Schrappen

Or. de

Amendement 51
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

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 

(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 
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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.

maken.

Or. en

Amendement 52
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Draadloze toegangspunten met laag 
vermogen en kort bereik bestaan uit zeer
kleine en onopvallende apparatuur, 
vergelijkbaar met wifirouters in de 
huiskamer. De technische kenmerken, wat 
opstelling en gebruik in verschillende 
lokale contexten betreft, die onder een 
algemene machtiging vallen, moeten op 
EU-niveau worden gespecificeerd zonder 
onrechtmatige beperkingen ten gevolge 
van individuele planologische of andere 
vergunningen. De evenredigheid van 
maatregelen waarbij de onder een 
algemene machtiging vallende technische 
kenmerken voor een dergelijk gebruik 
worden gespecificeerd, dient te worden 
gewaarborgd op basis van kenmerken die 
aanzienlijk restrictiever zijn dan de 
toepasselijke maximumdrempels in de 
EU-maatregelen die betrekking hebben op 
parameters zoals het uitgangsvermogen.

(29) Draadloze toegangspunten met laag 
vermogen en kort bereik bestaan uit zeer 
kleine en onopvallende apparatuur, 
vergelijkbaar met wifirouters in de 
huiskamer en het gebruik hiervan mag 
niet worden beperkt door middel van 
individuele planologische of andere 
vergunningen, indien deze toegangspunten 
in overeenstemming zijn met de 
gegevensbescherming en de veiligheid van 
het netwerk.

Or. de

Amendement 53
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert



PE524.526v01-00 10/266 AM\1010616NL.doc

NL

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 
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.

Schrappen

Or. de

Amendement 54
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Regina Bastos
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Verschillen in de nationale 
tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regels voor bescherming van 
eindgebruikers vormen ernstige 
belemmeringen voor de interne digitale 
markt, met name in de vorm van hogere 
kosten voor naleving van regelgeving door 
aanbieders van elektronische 
communicatie die hun diensten ook in 
andere lidstaten willen aanbieden. 
Bovendien ondermijnt de fragmentatie en 
onzekerheid over het niveau van 
bescherming dat in de verschillende 
lidstaten wordt geboden, het vertrouwen 
van de eindgebruikers die afgeschrikt 
worden van de aankoop van 
elektronische-communicatiediensten in 
het buitenland. Om de doelstelling van de 
Unie inzake opheffing van 
belemmeringen voor de interne markt te 
bereiken moeten de bestaande, 
uiteenlopende nationale wettelijke 
maatregelen worden vervangen door een 
enkele en volledig geharmoniseerde reeks 
sectorspecifieke regels die een 
hoogwaardige bescherming van 
eindgebruikers creëert. Een dergelijke 
volledige harmonisatie van de wettelijke 
bepalingen mag de aanbieder van 
elektronische communicatie niet 
verhinderen de eindgebruiker 
contractuele regelingen aan te bieden die 
verder gaan dan dit niveau van 
bescherming.

Schrappen

Or. pt

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn 
hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden 
gehandhaafd in deze verordening.
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Amendement 56
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Verschillen in de nationale 
tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regels voor bescherming van 
eindgebruikers vormen ernstige 
belemmeringen voor de interne digitale 
markt, met name in de vorm van hogere 
kosten voor naleving van regelgeving door 
aanbieders van elektronische 
communicatie die hun diensten ook in 
andere lidstaten willen aanbieden. 
Bovendien ondermijnt de fragmentatie en 
onzekerheid over het niveau van 
bescherming dat in de verschillende 
lidstaten wordt geboden, het vertrouwen 
van de eindgebruikers die afgeschrikt 
worden van de aankoop van 
elektronische-communicatiediensten in 
het buitenland. Om de doelstelling van de 
Unie inzake opheffing van 
belemmeringen voor de interne markt te 
bereiken moeten de bestaande, 
uiteenlopende nationale wettelijke 
maatregelen worden vervangen door een 
enkele en volledig geharmoniseerde reeks 
sectorspecifieke regels die een 
hoogwaardige bescherming van 
eindgebruikers creëert. Een dergelijke 
volledige harmonisatie van de wettelijke 
bepalingen mag de aanbieder van 
elektronische communicatie niet 
verhinderen de eindgebruiker 
contractuele regelingen aan te bieden die 
verder gaan dan dit niveau van 
bescherming.

Schrappen

Or. en
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Amendement 57
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Verschillen in de nationale 
tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regels voor bescherming van 
eindgebruikers vormen ernstige 
belemmeringen voor de interne digitale 
markt, met name in de vorm van hogere 
kosten voor naleving van regelgeving door 
aanbieders van elektronische communicatie 
die hun diensten ook in andere lidstaten 
willen aanbieden. Bovendien ondermijnt de 
fragmentatie en onzekerheid over het 
niveau van bescherming dat in de 
verschillende lidstaten wordt geboden, het 
vertrouwen van de eindgebruikers die 
afgeschrikt worden van de aankoop van 
elektronische-communicatiediensten in het 
buitenland. Om de doelstelling van de Unie 
inzake opheffing van belemmeringen voor 
de interne markt te bereiken moeten de 
bestaande, uiteenlopende nationale 
wettelijke maatregelen worden vervangen 
door een enkele en volledig
geharmoniseerde reeks sectorspecifieke 
regels die een hoogwaardige bescherming 
van eindgebruikers creëert. Een dergelijke 
volledige harmonisatie van de wettelijke 
bepalingen mag de aanbieder van 
elektronische communicatie niet 
verhinderen de eindgebruiker contractuele 
regelingen aan te bieden die verder gaan 
dan dit niveau van bescherming.

(40) Verschillen in de nationale 
tenuitvoerlegging van sectorspecifieke 
regels voor bescherming van 
eindgebruikers vormen ernstige 
belemmeringen voor de interne digitale 
markt, met name in de vorm van hogere 
kosten voor naleving van regelgeving door 
aanbieders van elektronische communicatie 
die hun diensten ook in andere lidstaten 
willen aanbieden. Bovendien ondermijnt de 
fragmentatie en onzekerheid over het 
niveau van bescherming dat in de 
verschillende lidstaten wordt geboden, het 
vertrouwen van de eindgebruikers die 
afgeschrikt worden van de aankoop van 
elektronische-communicatiediensten in het 
buitenland. Om de doelstelling van de Unie 
inzake opheffing van belemmeringen voor 
de interne markt te bereiken moeten de 
bestaande, uiteenlopende nationale 
wettelijke maatregelen worden vervangen 
door een minimaal geharmoniseerde reeks 
sectorspecifieke regels die een 
hoogwaardige bescherming van 
eindgebruikers creëert. Een dergelijke 
harmonisatie van de wettelijke bepalingen 
mag de aanbieder van elektronische 
communicatie niet verhinderen de 
eindgebruiker contractuele regelingen aan 
te bieden die verder gaan dan dit niveau 
van bescherming. De lidstaten mogen ook 
een hoger niveau van bescherming 
voorschrijven.

Or. en

Amendement 58
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Aangezien deze verordening slechts 
bepaalde sectorspecifieke regels 
harmoniseert, mag zij geen afbreuk doen 
aan de algemene regels inzake 
consumentenbescherming zoals vastgesteld 
door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd 
in nationale wetgeving.

(41) Deze verordening mag geen afbreuk 
doen aan de algemene regels inzake 
consumentenbescherming zoals vastgesteld 
door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd 
in nationale wetgeving, met name door 
Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad24a.
__________________
24a Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 304 van 
22.11.2011, blz. 64).

Or. en

Amendement 59
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Aangezien deze verordening slechts 
bepaalde sectorspecifieke regels 
harmoniseert, mag zij geen afbreuk doen 
aan de algemene regels inzake 
consumentenbescherming zoals vastgesteld 
door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd 
in nationale wetgeving.

(41) Deze verordening mag geen afbreuk 
doen aan de algemene regels inzake 
consumentenbescherming zoals vastgesteld 
door Uniewetgeving en ten uitvoer gelegd 
in nationale wetgeving

Or. pt
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Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn 
hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden 
gehandhaafd in deze verordening.

Amendement 60
Regina Bastos

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

Or. pt

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn 
hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden 
gehandhaafd in deze verordening.

Amendement 61
Malcolm Harbour

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 62
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Or. en

Amendement 63
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voltooiing van de interne markt Schrappen



PE524.526v01-00 18/266 AM\1010616NL.doc

NL

voor elektronische communicatie vereist 
tevens het wegnemen van belemmeringen 
voor eindgebruikers met betrekking tot de 
toegang tot elektronische-
communicatiediensten binnen de Unie. 
Overheidsdiensten mogen daarom geen 
belemmeringen voor 
grensoverschrijdende aanschaf van deze 
diensten opwerpen of in stand houden. 
Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
mogen eindgebruikers de toegang niet 
ontzeggen of beperken of hen 
discrimineren op grond van hun 
nationaliteit of lidstaat van verblijf. 
Differentiatie moet echter mogelijk zijn op 
basis van objectief gerechtvaardigde 
verschillen in kosten, risico's en 
marktomstandigheden zoals variaties 
binnen de vraag en prijsstelling van 
concurrenten.

Or. en

Amendement 64
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie vereist 
tevens het wegnemen van belemmeringen 
voor eindgebruikers met betrekking tot de 
toegang tot elektronische-
communicatiediensten binnen de Unie. 
Overheidsdiensten mogen daarom geen 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
aanschaf van deze diensten opwerpen of in 
stand houden. Aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten aan 
het publiek mogen eindgebruikers de 
toegang niet ontzeggen of beperken of hen 
discrimineren op grond van hun 

(43) De voltooiing van de interne markt 
voor elektronische communicatie vereist 
tevens het wegnemen van belemmeringen 
voor eindgebruikers met betrekking tot de 
toegang tot elektronische-
communicatiediensten binnen de Unie. 
Overheidsdiensten mogen daarom geen 
belemmeringen voor grensoverschrijdende 
aanschaf van deze diensten opwerpen of in 
stand houden. Aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten aan 
het publiek mogen eindgebruikers de 
toegang niet ontzeggen of beperken of hen 
discrimineren op grond van hun 
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nationaliteit of lidstaat van verblijf. 
Differentiatie moet echter mogelijk zijn op 
basis van objectief gerechtvaardigde 
verschillen in kosten, risico's en 
marktomstandigheden zoals variaties 
binnen de vraag en prijsstelling van 
concurrenten.

nationaliteit of lidstaat van verblijf.

Or. de

Amendement 65
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) Er blijven zeer aanzienlijke 
prijsverschillen bestaan, zowel voor vaste 
als mobiele communicatie, tussen spraak-
en sms-communicatie in eigen land en 
communicatie die in een andere lidstaat 
wordt afgegeven. Hoewel er aanzienlijke 
verschillen bestaan tussen landen, 
aanbieders en tariefpakketten en tussen 
vaste en mobiele diensten, blijft dit 
zwakkere consumenten treffen en blijft dit 
de naadloze communicatie binnen de 
Unie hinderen. Dit gebeurt ondanks een 
zeer sterke daling en convergentie in 
absolute zin van afgiftetarieven in de 
verschillende lidstaten en de lage prijzen 
op de doorvoermarkten. Bovendien moet 
de overgang naar een volledige IP-
omgeving voor elektronische 
communicatie te zijner tijd een extra 
kostenbesparing teweegbrengen. Elk 
belangrijk verschil in de retailtarieven 
tussen binnenlandse 
langeafstandscommunicatie, dit zijn 
andere gesprekken dan die welke 
plaatsvinden binnen een lokale zone zoals 
aangegeven door een geografische 
nummercode in het nationale 
nummerplan, en vaste communicatie die 

Schrappen
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in een ander lidstaat wordt afgegeven, 
moet daarom worden gerechtvaardigd op 
basis van objectieve criteria. De 
retailtarieven voor internationale mobiele 
communicatie mogen niet hoger liggen 
dan de Europese gereguleerde spraak- en 
sms-tarieven voor roaminggesprekken en 
sms-berichten, zoals beschreven in 
Verordening (EU) nr. 531/2012, behalve 
wanneer gerechtvaardigd op basis van
objectieve criteria. Dergelijke criteria 
kunnen extra kosten en een redelijke 
marge hierop omvatten. Andere objectieve 
factoren kunnen betrekking hebben op 
verschillen in de desbetreffende 
prijselasticiteit en de gemakkelijke 
beschikbaarheid voor alle eindgebruikers 
van alternatieve tarieven van aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek, die tegen weinig of geen extra 
kosten grensoverschrijdende 
communicatie binnen de EU bieden, of 
van diensten van de 
informatiemaatschappij met vergelijkbare 
functies, op voorwaarde dat 
eindgebruikers door hun aanbieders 
actief over dergelijke alternatieven 
worden geïnformeerd.

Or. en

Amendement 66
Christian Engström

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 

(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 
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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 
Richtlijn 2000/31/EG.

doet geen afbreuk aan andere wetgeving 
van de Unie, met inbegrip van 
auteursrechtelijke regels en 
Richtlijn 2000/31/EG.

Or. en

Amendement 67
Josef Weidenholzer

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 
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 een 
beperking van de effecten van 
netwerkcongestie, op voorwaarde dat de 
netwerkcongestie slechts tijdelijk is en zich 
in uitzonderlijke omstandigheden voordoet.
Het wettelijk beïnvloeden van de 
gegevensstroom valt niet onder de 
definitie van verkeersbeheer.

Or. de
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Amendement 68
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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
bepaalde inhoud, applicaties of diensten of 
specifieke soorten daarvan niet blokkeren, 
vertragen, reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal 
redelijke verkeersbeheermaatregelen. 
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 in 
aangetoonde precieze gevallen van acute 
netwerkcongestie, op voorwaarde dat 
gelijkwaardige verkeerstypen op gelijke 
wijze worden behandeld.

Or. en

Amendement 69
Christian Engström

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 70
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
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 

(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, 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.
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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.

Or. en

Amendement 71
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
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, 

(50) Verders is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van 
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 speciale 
kwaliteit 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, 
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zolang deze overeenkomsten de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten niet 
in wezen schaden.

zolang deze overeenkomsten de algemene 
kwaliteit van open 
internettoegangsdiensten niet schaden.

Or. en

Amendement 72
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
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) 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 kwaliteit 
van internettoegangsdiensten niet schaden.

Or. en
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Amendement 73
Christian Engström

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 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. 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, 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.
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Or. en

Amendement 74
Malcolm Harbour

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 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, 
prestaties van internettoegangsdiensten in 
vergelijking met gespecialiseerde diensten 
en kwaliteit zoals ervaren door 
eindgebruikers, waarbij zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met alle door 
het BEREC bekendgemaakte richtsnoeren 
inzake de methoden voor het meten van de 
snelheid van internettoegangsdiensten en 
de te meten parameters voor de kwaliteit 
van de dienstverlening en inzake de 
toepassing van redelijke 
verkeersbeheermaatregelen. Nationale 
regelgevende instanties moeten de 
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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.

Or. en

Amendement 75
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Maatregelen om een betere 
transparantie en vergelijkbaarheid te 
verzekeren van prijzen, tarieven, 
voorwaarden en parameters voor kwaliteit 
van dienstverlening, waaronder de 
elementen die specifiek zijn voor 
internettoegangsdiensten, moeten de 
eindgebruikers beter in staat stellen hun 
keuze van aanbieders te optimaliseren en 
aldus volledig profijt te hebben van de 
concurrentie.

(52) Maatregelen om een betere 
transparantie en vergelijkbaarheid te 
verzekeren van prijzen, tarieven, 
voorwaarden en parameters voor kwaliteit 
van dienstverlening, waaronder de 
elementen die specifiek zijn voor 
internettoegangsdiensten, moeten de 
eindgebruikers beter in staat stellen hun 
keuze van aanbieders te optimaliseren en 
aldus volledig profijt te hebben van de 
concurrentie.

Een vrijwillige certificeringsregeling voor 
interactieve vergelijkingswebsites, gidsen 
of soortgelijke instrumenten moet 
onafhankelijk zijn van alle aanbieders 
van elektronische 
communicatie,eenvoudige en duidelijke 
taal gebruiken, volledige en actuele 
informatie verstrekken, betrouwbaar en 
toegankelijk zijn overeenkomstig de Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0 en 
een werkende, doeltreffende procedure 
voor klachtenbehandeling hebben.

Or. en



AM\1010616NL.doc 29/266 PE524.526v01-00

NL

Amendement 76
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Eindgebruikers moeten adequaat 
worden geïnformeerd over de prijs en het 
soort aangeboden dienst voordat zij een 
dienst aankopen. Deze informatie moet 
tevens onmiddellijk voordat de verbinding 
van het gesprek tot stand komt, duidelijk 
worden vermeld indien een oproep naar 
een specifiek nummer of dienst gebonden 
is aan bepaalde prijsvoorwaarden, zoals 
in het geval van betaalnummers die vaak 
een speciaal tarief hebben. Wanneer deze 
verplichting voor de dienstverlener 
onevenredig is ten aanzien van de duur en 
de kostprijs van de tariefinformatie in 
vergelijking met de gemiddelde 
gespreksduur en het prijsrisico voor de 
eindgebruiker, kan de nationale 
regelgevende instantie een afwijking 
verlenen. Eindgebruikers moeten tevens 
worden geïnformeerd wanneer een gratis 
telefoonnummer extra kosten meebrengt.

Schrappen

Or. en

Amendement 77
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Contracten zijn een belangrijk middel 
om eindgebruikers een hoge mate van 
transparantie en rechtszekerheid te geven. 
Aanbieders van elektronische 

(56) Contracten zijn een belangrijk middel 
om eindgebruikers een hoge mate van 
transparantie en rechtszekerheid te geven. 
Aanbieders van elektronische 
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communicatie moeten eindgebruikers 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
bieden over alle essentiële elementen van 
het contract, voordat de eindgebruiker aan 
dit contract gebonden is. Deze informatie is 
verplicht en mag niet worden gewijzigd, 
behalve na latere instemming van zowel de 
eindgebruiker als de aanbieder. De 
Commissie en een aantal nationale 
regelgevende instanties hebben onlangs 
aanzienlijke verschillen geconstateerd 
tussen de geadverteerde snelheid van 
internettoegangsdiensten en de snelheid die 
uiteindelijk beschikbaar is voor de 
eindgebruikers. Aanbieders van 
elektronische communicatiediensten 
moeten eindgebruikers daarom vóór het 
sluiten van het contract informeren over de 
snelheid en andere kwaliteitsparameters die 
zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker 
realistisch kunnen leveren.

communicatie moeten eindgebruikers 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
bieden over alle essentiële elementen van 
het contract, voordat de eindgebruiker aan 
dit contract gebonden is. Deze informatie is 
verplicht en mag niet worden gewijzigd, 
behalve na latere instemming van zowel de 
eindgebruiker als de aanbieder. De 
Commissie en een aantal nationale 
regelgevende instanties hebben onlangs 
aanzienlijke verschillen geconstateerd 
tussen de geadverteerde snelheid van 
internettoegangsdiensten en de snelheid die 
uiteindelijk beschikbaar is voor de 
eindgebruikers. Aanbieders van 
elektronische communicatiediensten 
moeten eindgebruikers daarom vóór het 
sluiten van het contract informeren over de 
geschatte snelheid en andere 
kwaliteitsparameters op de hoofdlocatie 
van de eindgebruiker.

Or. en

Motivering

Het is technisch niet haalbaar de daadwerkelijke snelheid aan alle individuele gebruikers te 
leveren. Er kunnen in een stad of zelfs in één straat aanzienlijke verschillen zijn, en daarom 
moeten aanbieders alleen worden verplicht om een schatting te geven.

Amendement 78
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Contracten zijn een belangrijk middel 
om eindgebruikers een hoge mate van 
transparantie en rechtszekerheid te geven. 
Aanbieders van elektronische 
communicatie moeten eindgebruikers 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
bieden over alle essentiële elementen van 
het contract, voordat de eindgebruiker aan 

(56) Contracten zijn een belangrijk middel 
om eindgebruikers een hoge mate van 
transparantie en rechtszekerheid te geven. 
Aanbieders van elektronische 
communicatie moeten eindgebruikers 
duidelijke en begrijpelijke informatie 
bieden over alle essentiële elementen van 
het contract, voordat de eindgebruiker aan 
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dit contract gebonden is. Deze informatie is 
verplicht en mag niet worden gewijzigd, 
behalve na latere instemming van zowel de 
eindgebruiker als de aanbieder. De 
Commissie en een aantal nationale 
regelgevende instanties hebben onlangs 
aanzienlijke verschillen geconstateerd 
tussen de geadverteerde snelheid van 
internettoegangsdiensten en de snelheid die 
uiteindelijk beschikbaar is voor de 
eindgebruikers. Aanbieders van 
elektronische communicatiediensten 
moeten eindgebruikers daarom vóór het 
sluiten van het contract informeren over de 
snelheid en andere kwaliteitsparameters die 
zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker 
realistisch kunnen leveren.

dit contract gebonden is. Deze informatie is 
verplicht en mag niet worden gewijzigd, 
behalve na latere expliciete instemming 
van zowel de eindgebruiker als de 
aanbieder. De Commissie en een aantal 
nationale regelgevende instanties hebben 
onlangs aanzienlijke verschillen 
geconstateerd tussen de geadverteerde 
snelheid van internettoegangsdiensten en 
de snelheid die uiteindelijk beschikbaar is 
voor de eindgebruikers. Aanbieders van 
elektronische communicatiediensten 
moeten eindgebruikers daarom vóór het 
sluiten van het contract informeren over de 
snelheid en andere kwaliteitsparameters die 
zij op de hoofdlocatie van de eindgebruiker 
realistisch kunnen leveren.

Or. en

Amendement 79
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen moeten eindgebruikers 
maximumbedragen kunnen vaststellen voor 
hun verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
dient gratis te zijn, en er moet een passende 
melding zijn bij het naderen van de limiet, 
die nadien opnieuw kan worden 
geraadpleegd. Bij het bereiken van de 
limiet kunnen de eindgebruikers niet 
langer diensten ontvangen of daarvoor 
kosten aangerekend krijgen, tenzij dit 
uitdrukkelijk met de leverancier 
overeenkomen is en zij om verdere 
levering verzoeken.

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen moeten eindgebruikers 
maximumbedragen kunnen vaststellen voor 
hun verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
dient gratis te zijn, en er moet een passende 
melding zijn bij het naderen van de limiet, 
die nadien opnieuw kan worden 
geraadpleegd.

Or. pt
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Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn 
hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden 
gehandhaafd in deze verordening.

Amendement 80
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen moeten eindgebruikers 
maximumbedragen kunnen vaststellen voor 
hun verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
dient gratis te zijn, en er moet een 
passende melding zijn bij het naderen van 
de limiet, die nadien opnieuw kan worden 
geraadpleegd. Bij het bereiken van de 
limiet kunnen de eindgebruikers niet langer 
diensten ontvangen of daarvoor kosten 
aangerekend krijgen, tenzij dit 
uitdrukkelijk met de leverancier 
overeenkomen is en zij om verdere 
levering verzoeken.

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen moeten eindgebruikers van 
tarieven voor gebruikte tijd of per 
gebruikte eenheid maximumbedragen 
kunnen vaststellen voor hun 
verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
moet een passende melding omvatten bij 
het naderen van de limiet, die nadien 
opnieuw kan worden geraadpleegd. Bij het 
bereiken van de limiet kunnen de 
eindgebruikers niet langer diensten 
ontvangen of daarvoor kosten aangerekend 
krijgen, tenzij dit uitdrukkelijk met de 
leverancier overeenkomen is en zij om 
verdere levering verzoeken.

Or. en

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen moeten eindgebruikers 
maximumbedragen kunnen vaststellen voor 

(58) Om zeer hoge rekeningen te 
voorkomen voor alle prepaid- en postpaid-
contracten met automatische toeslag die 
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hun verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
dient gratis te zijn, en er moet een passende 
melding zijn bij het naderen van de limiet, 
die nadien opnieuw kan worden 
geraadpleegd. Bij het bereiken van de 
limiet kunnen de eindgebruikers niet langer 
diensten ontvangen of daarvoor kosten 
aangerekend krijgen, tenzij dit 
uitdrukkelijk met de leverancier 
overeenkomen is en zij om verdere 
levering verzoeken.

zijn gesloten na omzetting van de 
wijzigingen van Richtlijn 2002/22 EG 
moeten eindgebruikers maximumbedragen 
kunnen vaststellen voor hun 
verbruikskosten voor gesprekken en 
internettoegangsdiensten. Deze faciliteit 
dient gratis te zijn, en er moet een passende 
melding zijn bij het naderen van de limiet, 
die nadien opnieuw kan worden 
geraadpleegd. Bij het bereiken van de 
limiet kunnen de eindgebruikers niet langer 
diensten ontvangen of daarvoor kosten 
aangerekend krijgen, tenzij dit 
uitdrukkelijk met de leverancier 
overeenkomen is en zij om verdere 
levering verzoeken.

Or. en

Motivering

Het lijkt een aanzienlijke last om een faciliteit voor alle bestaande contracten in te voeren, 
dus moet dit vereiste alleen van toepassing zijn op contracten die na de omzetting zijn 
gesloten. Bovendien moeten prepaid-contracten zonder automatische toeslag hierbuiten 
vallen, aangezien er dan geen onverwacht hoge rekeningen mogelijk zijn.

Amendement 82
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en 
uit een recente studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid is gebleken dat lange 
contractperioden en automatische of 
stilzwijgende verlengingen van contracten 
een ernstige belemmering vormen voor 
het overstappen naar een andere 
aanbieder. Het is dus wenselijk dat 
eindgebruikers hun contract zes maanden 
na de sluiting kosteloos kunnen opzeggen. 
In een dergelijk geval kan de 

Schrappen
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eindgebruiker worden verzocht om de 
aanbieder te compenseren voor de 
restwaarde van gesubsidieerde 
eindapparatuur of de waarde pro rata 
temporis van andere promoties. 
Contracten die stilzwijgend zijn verlengd, 
moeten met één maand opzegtermijn 
kunnen worden beëindigd.

Or. en

Amendement 83
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en 
uit een recente studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid is gebleken dat lange 
contractperioden en automatische of 
stilzwijgende verlengingen van contracten 
een ernstige belemmering vormen voor het 
overstappen naar een andere aanbieder. Het 
is dus wenselijk dat eindgebruikers hun 
contract zes maanden na de sluiting 
kosteloos kunnen opzeggen. In een 
dergelijk geval kan de eindgebruiker 
worden verzocht om de aanbieder te 
compenseren voor de restwaarde van 
gesubsidieerde eindapparatuur of de 
waarde pro rata temporis van andere 
promoties. Contracten die stilzwijgend zijn 
verlengd, moeten met één maand 
opzegtermijn kunnen worden beëindigd.

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en 
uit een recente studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid is gebleken dat lange 
contractperioden en automatische of 
stilzwijgende verlengingen van contracten 
een ernstige belemmering vormen voor het 
overstappen naar een andere aanbieder. Het 
is dus wenselijk dat eindgebruikers hun 
contract twaalf maanden na de sluiting 
kosteloos kunnen opzeggen. In een 
dergelijk geval kan de eindgebruiker 
worden verzocht om de aanbieder te 
compenseren voor de restwaarde van 
gesubsidieerde eindapparatuur of de 
waarde pro rata temporis van andere 
promoties. Contracten die stilzwijgend zijn 
verlengd, moeten met één maand 
opzegtermijn kunnen worden beëindigd.

Or. en

Motivering

Zes maanden lijkt een te korte periode voor aanbieders van elektronische-
communicatiediensten om zekerheid voor hun planning en investeringen te verkrijgen.
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Amendement 84
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en 
uit een recente studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid is gebleken dat lange 
contractperioden en automatische of 
stilzwijgende verlengingen van contracten 
een ernstige belemmering vormen voor het 
overstappen naar een andere aanbieder. Het 
is dus wenselijk dat eindgebruikers hun 
contract zes maanden na de sluiting 
kosteloos kunnen opzeggen. In een 
dergelijk geval kan de eindgebruiker 
worden verzocht om de aanbieder te 
compenseren voor de restwaarde van 
gesubsidieerde eindapparatuur of de 
waarde pro rata temporis van andere 
promoties. Contracten die stilzwijgend zijn 
verlengd, moeten met één maand 
opzegtermijn kunnen worden beëindigd.

(59) Uit de ervaringen van de lidstaten en 
uit een recente studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid is gebleken dat lange 
contractperioden en automatische of 
stilzwijgende verlengingen van contracten 
een ernstige belemmering vormen voor het 
overstappen naar een andere aanbieder. Het 
is dus wenselijk dat eindgebruikers hun 
contract zes maanden na de sluiting 
kosteloos kunnen opzeggen. In een 
dergelijk geval kan de eindgebruiker 
worden verzocht om een voor de 
eindgebruiker redelijke compensatie voor 
de restwaarde van gesubsidieerde 
eindapparatuur of de waarde pro rata 
temporis van andere promoties. Contracten 
die stilzwijgend zijn verlengd, moeten met 
één maand opzegtermijn kunnen worden 
beëindigd.

Or. de

Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Bundels bestaande uit elektronische 
communicatie en andere diensten, zoals 
lineaire omroepdiensten, komen steeds 
vaker voor en vormen een belangrijk 
onderdeel van de concurrentie. Wanneer 

Schrappen



PE524.526v01-00 36/266 AM\1010616NL.doc

NL

uiteenlopende contractregels voor de 
opzegging van de overeenkomst van 
toepassing zijn op de verschillende 
diensten van deze bundels, worden de 
eindgebruikers effectief verhinderd om 
naar concurrerende aanbiedingen voor de 
hele bundel of delen hiervan over te 
stappen. De bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het 
opzeggen van de overeenkomst en het 
overstappen moet daarom op alle 
onderdelen van een dergelijke bundel van 
toepassing zijn.

Or. en

Amendement 86
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Bundels bestaande uit elektronische 
communicatie en andere diensten, zoals 
lineaire omroepdiensten, komen steeds 
vaker voor en vormen een belangrijk 
onderdeel van de concurrentie. Wanneer 
uiteenlopende contractregels voor de 
opzegging van de overeenkomst van 
toepassing zijn op de verschillende 
diensten van deze bundels, worden de 
eindgebruikers effectief verhinderd om 
naar concurrerende aanbiedingen voor de 
hele bundel of delen hiervan over te 
stappen. De bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het 
opzeggen van de overeenkomst en het 
overstappen moet daarom op alle
onderdelen van een dergelijke bundel van 
toepassing zijn.

(61) Bundels bestaande uit elektronische 
communicatie en andere diensten, zoals 
lineaire omroepdiensten, komen steeds 
vaker voor en vormen een belangrijk 
onderdeel van de concurrentie. Wanneer 
uiteenlopende contractregels voor de 
opzegging van de overeenkomst van 
toepassing zijn op de verschillende 
diensten van deze bundels, worden de 
eindgebruikers effectief verhinderd om 
naar concurrerende aanbiedingen voor de 
hele bundel of delen hiervan over te 
stappen. De bepalingen van deze 
verordening met betrekking tot het 
opzeggen van de overeenkomst en het 
overstappen moeten daarom ten minste 
gezamenlijk van toepassing zijn op de 
onderdelen van een bundel die bestaat uit 
de verbinding met een elektronische-
communicatienetwerk en elektronische-
communicatiediensten, en moeten 
bovendien onafhankelijk van alle op 
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lineaire omroepdiensten toepasbare regels 
inzake contractbeëindiging en 
overstappen van toepassing zijn.

Or. en

Amendement 87
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Om volledig van de concurrerende 
omgeving te profiteren, moeten 
eindgebruikers in staat zijn om 
weloverwogen keuzes te maken en op een 
andere aanbieder over kunnen stappen 
wanneer dit in hun belang is. 
Eindgebruikers moeten dan ook kunnen 
overstappen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of procedurele 
belemmeringen, zoals contractvoorwaarden 
en kosten. Nummeroverdraagbaarheid leidt 
tot aanzienlijk meer keuzevrijheid voor de 
consument en tot effectieve concurrentie. 
De operatie moet zo snel mogelijk worden 
uitgevoerd zodat het nummer binnen één 
werkdag na de sluiting van de 
overeenkomst tot overdracht van het 
nummer daadwerkelijk wordt geactiveerd.
Vereffening van openstaande facturen mag 
geen voorwaarde zijn om een verzoek om 
overdracht uit te voeren.

(62) Om volledig van de concurrerende 
omgeving te profiteren, moeten 
eindgebruikers in staat zijn om 
weloverwogen keuzes te maken en op een 
andere aanbieder over kunnen stappen 
wanneer dit in hun belang is. 
Eindgebruikers moeten dan ook kunnen 
overstappen zonder gehinderd te worden 
door juridische, technische of procedurele 
belemmeringen, zoals contractvoorwaarden 
en kosten. Nummeroverdraagbaarheid leidt 
tot aanzienlijk meer keuzevrijheid voor de 
consument en tot effectieve concurrentie. 
De operatie moet zo snel mogelijk worden 
uitgevoerd zodat het nummer binnen één 
werkdag daadwerkelijk wordt geactiveerd. 
Vereffening van openstaande facturen mag 
geen voorwaarde zijn om een verzoek om 
overdracht uit te voeren.

Or. pt

Motivering

Zodra de voorschriften uit deze verordening zijn overgezet naar de universeledienstenrichtlijn 
hoeven de overwegingen met betrekking tot de consumentenrechten niet langer te worden 
gehandhaafd in deze verordening.
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Amendement 88
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Om de toepassing van one-stopshops 
te bevorderen en om de ervaring van een 
naadloze overstap voor eindgebruikers te 
vergemakkelijken, moet het 
overstapproces door de ontvangende 
aanbieder van elektronische 
communicatie worden geleid. De
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie mag het overdrachtsproces 
niet vertragen of hinderen. Er moet op zo
groot mogelijke schaal gebruik worden 
gemaakt van geautomatiseerde processen
en een hoog niveau van bescherming van 
persoonsgegevens moet worden 
gewaarborgd. Beschikbaarheid van 
transparante, accurate en tijdige informatie 
over de overstap moet het vertrouwen van 
de eindgebruiker in de overstap verhogen 
en zijn bereidheid verhogen om actief deel 
te nemen aan de concurrentie.

(63) Om de ervaring van een naadloze 
overstap voor eindgebruikers te 
vergemakkelijken, moet het BEREC het 
mandaat krijgen om richtsnoeren op te 
stellen waarin de respectieve 
verantwoordelijkheden bij het overstap-
en overdrachtsproces van de ontvangende 
en de overdragende aanbieder worden 
vastgesteld en er onder meer voor wordt 
gezorgd dat de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie het 
overdrachtsproces niet vertraagt of
hindert, dat het proces zo veel mogelijk 
wordt geautomatiseerd en er een hoog 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens wordt gewaarborgd.. In 
deze richtsnoeren moet ook worden 
aangepakt op welke manier de continuïteit 
in de ervaring van eindgebruikers kan 
worden gewaarborgd, onder meer door 
middel van identificatoren als e-
mailadressen, bijvoorbeeld door de 
mogelijkheid te opteren voor een faciliteit 
die e-mailberichten doorstuurt. 
Beschikbaarheid van transparante, accurate 
en tijdige informatie over de overstap moet 
het vertrouwen van de eindgebruiker in de 
overstap verhogen en zijn bereidheid 
verhogen om actief deel te nemen aan de 
concurrentie.

Or. en

Amendement 89
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Contracten met overdragende 
aanbieders van elektronische 
communicatie moeten na de overstap 
automatisch, zonder bijkomende stappen 
vanwege de eindgebruiker, worden 
geannuleerd. In geval van prepaid-
diensten moet het niet uitgegeven 
creditsaldo aan de overstappende 
consument worden terugbetaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 90
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Contracten met overdragende 
aanbieders van elektronische communicatie 
moeten na de overstap automatisch, zonder 
bijkomende stappen vanwege de 
eindgebruiker, worden geannuleerd. In 
geval van prepaid-diensten moet het niet 
uitgegeven creditsaldo aan de 
overstappende consument worden 
terugbetaald.

(64) Contracten met overdragende 
aanbieders van elektronische communicatie 
moeten na de overstap automatisch, zonder 
bijkomende stappen vanwege de 
eindgebruiker, worden geannuleerd. In 
geval van prepaid-diensten moet het niet 
uitgegeven creditsaldo aan de 
overstappende consument worden 
terugbetaald. De consument kan ook 
verzoeken dat ongebruikt saldo wordt 
overgemaakt aan de ontvangende 
telecommunicatieaanbieder.

Or. en

Amendement 91
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Contracten met overdragende 
aanbieders van elektronische communicatie 
moeten na de overstap automatisch, zonder 
bijkomende stappen vanwege de 
eindgebruiker, worden geannuleerd. In 
geval van prepaid-diensten moet het niet 
uitgegeven creditsaldo aan de 
overstappende consument worden 
terugbetaald.

(64) Contracten met overdragende 
aanbieders van elektronische communicatie 
moeten na de overstap automatisch, zonder 
bijkomende stappen vanwege de 
eindgebruiker, worden geannuleerd. In 
geval van prepaid-diensten moet het niet 
uitgegeven creditsaldo aan de 
overstappende consument worden 
terugbetaald en een recht op inzage in en 
verwijdering van de verzamelde gegevens 
worden toegekend.

Or. de

Amendement 92
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Eindgebruikers moeten continuïteit 
ervaren wanneer belangrijke 
identificatiemiddelen zoals e-mailadressen 
veranderen. Voor dit doel en om ervoor te 
zorgen dat e-mailberichten niet verloren 
gaan, moeten eindgebruikers de 
mogelijkheid hebben om kosteloos te 
kiezen voor een e-maildoorstuurfaciliteit, 
aangeboden door de aanbieder van 
internettoegangsdiensten, ingeval de 
eindgebruiker een e-mailadres via de 
overdragende aanbieder heeft.

Schrappen

Or. en

Amendement 93
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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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 bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij het voorbereiden en 
opstellen van de gedelegeerde 
handelingen ervoor zorgen dat de
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om de samenhang tussen het doel en 
de benodigde maatregelen om de interne 
markt voor elektronische communicatie op 
grond van deze verordening en een aantal 
specifieke bestaande wettelijke bepalingen 
te waarborgen en om belangrijke 
elementen van de evoluerende 
reguleringspraktijk te weerspiegelen, 
moeten Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en 

(71) Om de samenhang tussen het doel en 
de benodigde maatregelen om de interne 
markt voor elektronische communicatie op 
grond van deze verordening en een aantal 
specifieke bestaande wettelijke bepalingen 
te waarborgen en om belangrijke 
elementen van de evoluerende 
reguleringspraktijk te weerspiegelen, 
moeten Richtlijn 2002/21/EG, 
Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/22/EG en 
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Verordening nr. 531/2012 worden 
aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat 
Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende 
richtlijnen in overeenstemming met deze 
verordening moeten worden gelezen, 
alsmede de introductie van versterkte 
bevoegdheden van de Commissie om de 
samenhang van corrigerende maatregelen 
voor Europese aanbieders van 
elektronische communicatie met 
aanmerkelijke marktmacht in de context 
van het Europese raadplegingsmechanisme 
te waarborgen, de harmonisatie van de 
criteria die gebruikt worden bij de definitie 
van de relevante markten en bij de 
beoordeling van de concurrentie, de 
aanpassing van het kennisgevingssysteem 
uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG in het 
licht van de EU-machtiging alsook de 
intrekking van bepalingen betreffende de 
voorwaarden inzake minimale 
harmonisatie van de eindgebruikersrechten 
waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die 
redundant zijn geworden vanwege de 
volledige harmonisatie waarin deze 
verordening voorziet.

Verordening nr. 531/2012 worden 
aangepast. Dit houdt het voorschrift in dat 
Richtlijn 2002/21/EG en de bijbehorende 
richtlijnen in overeenstemming met deze 
verordening moeten worden gelezen, 
alsmede de introductie van versterkte 
bevoegdheden van de Commissie om de 
samenhang van corrigerende maatregelen 
voor Europese aanbieders van 
elektronische communicatie met 
aanmerkelijke marktmacht in de context 
van het Europese raadplegingsmechanisme 
te waarborgen, de harmonisatie van de 
criteria die gebruikt worden bij de definitie 
van de relevante markten en bij de 
beoordeling van de concurrentie, de 
aanpassing van het kennisgevingssysteem 
uit hoofde van Richtlijn 2002/20/EG in het 
licht van de EU-machtiging alsook de 
intrekking van bepalingen betreffende de 
voorwaarden inzake minimale 
harmonisatie van de eindgebruikersrechten 
waarin Richtlijn 2002/22/EG voorziet, die 
redundant zijn geworden vanwege de 
harmonisatie waarin deze verordening 
voorziet.

Or. en

Amendement 95
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Voorts moet het dankzij de 
aanzienlijke daling in het recente verleden 
van de mobiele afgiftetarieven in de Unie 
nu mogelijk worden de extra 
roamingkosten voor inkomende
gesprekken af te schaffen.

(76) Voorts moet het dankzij de 
aanzienlijke daling in het recente verleden 
van de mobiele afgiftetarieven in de Unie 
nu mogelijk worden de extra 
roamingkosten voor alle gesprekken af te 
schaffen.

Or. en
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Amendement 96
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Voorts moet het dankzij de 
aanzienlijke daling in het recente verleden 
van de mobiele afgiftetarieven in de Unie 
nu mogelijk worden de extra 
roamingkosten voor inkomende 
gesprekken af te schaffen.

(76) Teneinde duidelijkheid en 
rechtszekerheid te verschaffen, moet er 
een datum worden vastgesteld voor de 
definitieve afschaffing van 
retailroamingtoeslagen, waarvan de 
daling is begonnen met Verordening (EG) 
nr. 717/2007. Vooruitlopend op deze 
definitieve afschaffing van 
retailtoeslagen, moeten de 
wholesaletarieven verder dalen en moeten 
mobiele afgiftetarieven in de hele EU 
worden geharmoniseerd, zodat 
daadwerkelijk een gelijk speelveld voor 
telecomaanbieders tot stand kan worden 
gebracht.

Or. en

Motivering

In een aantal lidstaten is de gemiddelde binnenlandse prijs onder de 0,05 EUR. Het na 1 
januari 2016 op het huidige niveau (0,05 EUR) houden van het wholesaletarief voor 
gespreksroamingdiensten, wanneer de aanbieders verplicht zijn om klanten van 
roamingdiensten op dezelfde manier te factureren als binnenlandse klanten, zou tot een 
ernstige verstoring van de markt leiden. Aangezien mobiele aanbieders elkaar vanaf 2016 op 
een Europese markt zullen beconcurreren, moeten mobiele afgiftetarieven worden 
geharmoniseerd zodat een gelijk speelveld voor alle bedrijven tot stand kan worden gebracht.

Amendement 97
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 80 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80 bis) Wanneer de eindgebruiker zijn 
toestemming heeft gegeven voor 
gegevensverwerking, dient deze 
toestemming weloverwogen, specifiek en 
eenduidig te zijn. Deze toestemming dient 
voor de eindgebruiker geen voorwaarde 
vooraf te zijn om van telecomdiensten 
gebruik te kunnen maken.

Or. en

Amendement 98
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) burgers en bedrijven het recht en de 
mogelijkheid hebben om toegang te 
verkrijgen tot concurrerende, veilige en 
betrouwbare communicatiediensten, 
ongeacht of deze diensten binnen de Unie 
worden aangeboden, zonder te worden 
gehinderd door grensoverschrijdende 
beperkingen of ongerechtvaardigde extra 
kosten.

(b) burgers en bedrijven het recht en de 
mogelijkheid hebben om toegang te 
verkrijgen tot concurrerende, veilige en 
betrouwbare communicatiediensten, 
ongeacht of deze diensten binnen de Unie 
worden aangeboden, zonder te worden 
gehinderd door grensoverschrijdende 
beperkingen of ongerechtvaardigde extra
kosten en boeten.

Or. en

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de nationale, Europese en 
regionale overheidsinstanties moeten met 
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elkaar overleg plegen om burgers te 
verzekeren dat zij toegang hebben tot 
veilige, betrouwbare elektronische 
communicatiediensten tegen een 
concurrerend tarief ongeacht waar op het 
grondgebied van de Unie zij gevestigd 
zijn;

Or. fr

Amendement 100
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) om de afschaffing van 
onrechtvaardige toeslagen op 
roamingdiensten ter hand te nemen. 

Or. en

Amendement 101
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening stelt in het bijzonder 
regelgevingsbeginselen vast op grond 
waarvan het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (Berec) en de nationale 
bevoegde autoriteiten, elk binnen zijn 
eigen bevoegdheden, in samenhang met de 
bepalingen van de Richtlijnen 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG 
handelen:

2. Deze verordening stelt in het bijzonder 
regelgevingsbeginselen vast op grond 
waarvan het Orgaan van Europese 
regelgevende instanties voor elektronische 
communicatie (Berec) en de nationale en 
regionale bevoegde autoriteiten, elk binnen 
zijn eigen bevoegdheden, in samenhang 
met de bepalingen van de 
Richtlijnen 2002/19/EG, 2002/20/EG, 
2002/21/EG en 2002/22/EG handelen:
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Or. fr

Amendement 102
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) om investeringen en innovatie te 
bevorderen in nieuwe en verbeterde 
infrastructuren met hoge capaciteit die de 
gehele Unie kunnen bereiken en kunnen 
inspelen op de veranderende vraag van 
eindgebruikers;

(c) om investeringen en innovatie te 
bevorderen in nieuwe en verbeterde 
infrastructuren met hoge capaciteit en om 
ervoor te zorgen dat die de gehele Unie 
kunnen bereiken en kunnen inspelen op de 
veranderende vraag van eindgebruikers 
ongeacht waar op het grondgebied van de 
Unie zij zich bevinden;

Or. fr

Amendement 103
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) om de privacy van eindgebruikers 
te beschermen en de gebruikers-
georiënteerde netneutraliteit te 
waarborgen.

Or. de

Amendement 104
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de harmonisatie van regels met 
betrekking tot de rechten van 
eindgebruikers en de bevordering van 
effectieve concurrentie op de 
detailhandelsmarkten, waardoor een 
Europese consumentenruimte tot stand 
kan worden gebracht;

Schrappen

Or. pt

Motivering

Aangezien de consumentenrechten van dit voorstel voor een verordening worden 
overgeheveld naar de universeledienstenrichtlijn, hoeven zij niet te worden gehandhaafd in 
dit voorstel voor een verordening.

Amendement 105
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de harmonisatie van regels met 
betrekking tot de rechten van 
eindgebruikers en de bevordering van 
effectieve concurrentie op de 
detailhandelsmarkten, waardoor een 
Europese consumentenruimte tot stand 
kan worden gebracht;

Schrappen

Or. en

Amendement 106
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)



PE524.526v01-00 48/266 AM\1010616NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen van deze verordening 
laten het EU-acquis met betrekking tot 
gegevensbescherming en artikelen 7 en 8 
van het Handvest van de grondrechten 
van de mens onverlet.

Or. en

Amendement 107
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "hoofdvestiging": de plaats van 
vestiging in de lidstaat waar de 
belangrijkste beslissingen met betrekking 
tot de investeringen en het aanbieden van 
elektronische-communicatiediensten of -
netwerken binnen de Unie worden 
genomen;

(6) "hoofdvestiging": de plaats van 
vestiging in de lidstaat waar de
daadwerkelijke administratieve taken 
worden verricht. Dit omvat het essentiële, 
centrale beheer en de controle van de 
activiteiten, het personeel, de 
boekhouding en het vermogen van de 
onderneming;

Or. de

Motivering

In de definitie ontbreekt het aan objectieve en duidelijk aangewezen criteria. De keuze voor 
een "effectieve administratieve zetel" maakt een precieze definitie mogelijk en kan, zoals 
vereist, door de onderming moeilijk worden veranderd. Dit vermindert de kans op misbruik in 
de erkenningsprocedure van de EU.

Amendement 108
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 8
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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 bepalingen en 
procedures als vastgelegd in Richtlijn 
2002/21/EG en 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).

Or. en

Amendement 109
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 

Schrappen
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specifieke diensten te bieden op basis van 
de levering van een vastgestelde kwaliteit 
van dienstverlening, gebaseerd op 
specifieke parameters;

Or. en

Amendement 110
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "redelijk netwerkbeheer": 
netwerkbeheer dat voldoet aan de 
algemene beginselen van relevantie, 
proportionaliteit, efficiëntie, non-
discriminatie en transparantie;

Or. en

Amendement 111
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 op een kwaliteitsniveau dat
de technologische vooruitgang 
weerspiegelt, en derhalve connectiviteit 
mogelijk maakt tussen alle eindpunten die 
met het internet verbonden zijn, ongeacht 
de gebruikte netwerktechnologie en zonder 
enige beperking op de uitwisseling van 
legale inhoud; Het stelt eindgebruikers in 
staat om elke toepassing uit te voeren die 
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van de elektronische-
communicatiefunctie van het internet 
gebruik maakt. De onbeperkte 
internettoegangsdienst is gebaseerd op het 
beginsel van "best effort", met als enige 
toegestane uitzonderingen evenredige 
maatregelen voor technisch 
verkeersbeheer of de uitvoering van een 
rechterlijke uitspraak.;

Or. en

Amendement 112
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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 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 
overeenstemmen met de vooruitgang van 
de techniek; 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;

Or. de



PE524.526v01-00 52/266 AM\1010616NL.doc

NL

Motivering

De definitie van internettoegangsdienst moet de definitie van het BEREC volgen (BEREC 
Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality; BoR (12) 131.).

Amendement 113
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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) "internettoegangsdienst": een 
openbare elektronische-
communicatiedienst die aansluiting op het 
internet biedt en derhalve connectiviteit 
tussen vrijwel alle eindpunten die met het 
internet verbonden zijn; dit stelt 
eindgebruikers in staat om gegevens te 
versturen naar en te ontvangen van het 
hele internet. 

Or. en

Amendement 114
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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) "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; dit stelt 
eindgebruikers in staat om via het hele 
internet gegevens te versturen en te 
ontvangen.
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Or. en

Amendement 115
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 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) "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 of 
apparatuur;

Or. en

Motivering

Aanvullende verduidelijking met betrekking tot verschillende apparaten. Verwijzingen naar 
gebruikte toepassingen, mogelijke beperkingen en verkeersbeheer zijn hier bewust niet aan 
toegevoegd om de definitie niet te uitgebreid te maken, en om herhaling van andere 
onderdelen van het voorstel te vermijden.

Amendement 116
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

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 

Schrappen
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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;

Or. en

Amendement 117
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

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 diensten": 
elektronische diensten die worden 
aangeboden en geëxploiteerd binnen 
gesloten elektronische-
communicatienetwerken waarbij van het 
internetprotocol gebruikt wordt gemaakt 
zonder dat ze echter deel uitmaken van 
het internet. De uitdrukking "gesloten 
elektronische-communicatienetwerken"
verwijst naar netwerken waarvoor een 
strikte toegangscontrole geldt. 

Or. en

Amendement 118
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "gespecialiseerde dienst": een (15) "gespecialiseerde dienst": een 
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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;

elektronische-communicatiedienst of enig 
andere dienst die op basis van 
voorwaardelijke toegang in een gesloten 
communicatienetwerk gebruik maakt van 
het internetprotocol en niet als vervanging 
voor de internettoegangsdienst dient. Ook 
de werking verschilt van diensten die op 
het open internet worden aangeboden;

Or. de

Amendement 119
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

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-communicatiedienst of enig 
andere dienst die wordt aangeboden en 
geëxploiteerd op een gesloten 
elektronische-communicatienetwerk 
waarbij van het internetprotocol gebruikt 
wordt gemaakt en waarvoor een strikte
toegangscontrole geldt, en die niet op de 
markt wordt aangeboden of niet op grote 
schaal wordt gebruikt als vervanging voor 
internettoegangsdiensten;

Or. en

Amendement 120
Toine Manders
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

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-communicatiedienst of enig 
andere dienst die via een logisch 
gescheiden capaciteit en op basis van 
strikte aanmeldingscontrole toegang biedt 
tot specifieke inhoud, toepassingen of 
diensten of een combinatie hiervan met het 
oog op het waarborgen van verbeterde 
kwaliteitseigenschappen die end-to-end 
worden gecontroleerd, en die niet op de 
markt wordt aangeboden of niet wordt 
gebruikt als vervanging voor 
internettoegangsdiensten;

Or. en

Amendement 121
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 15

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-communicatiedienst of enig 
andere dienst die een vastgesteld aantal 
partijen en met gebruikmaking van het 
Internet Protocol, geoptimaliseerde 
toegang biedt tot specifieke inhoud, 
toepassingen of diensten of een combinatie 
hiervan, waarvan de technische kenmerken
door middel van verkeersbeheer worden 
gecontroleerd om passende 
diensteigenschappen te waarborgen, en 
die niet op de markt wordt aangeboden of 
niet op grote schaal wordt gebruikt als 
vervanging voor internettoegangsdiensten;
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Or. en

Motivering

End-to-end-controle van gespecialiseerde diensten is wellicht niet altijd technisch mogelijk of 
in bepaalde gevallen zelfs niet de bedoeling, omdat bijvoorbeeld slechts een deel van de 
transmissieroute kon worden geoptimaliseerd. Tevens is het niet duidelijk of een volledige 
end-to-end-controle haalbaar is voor mobiele gegevensverbindingen. Bovendien wordt er 
expliciet vermeld dat geoptimaliseerde toegang automatisch gepaard gaat met 
verkeersbeheer.

Amendement 122
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie heeft het recht 
om binnen de Unie netwerken en diensten 
voor elektronische communicatie aan te 
bieden en de rechten uit te oefenen die 
verbonden zijn met het aanbieden van 
dergelijke netwerken en diensten in elke 
lidstaat waar hij actief is op grond van een 
EU-machtiging, die uitsluitend is 
onderworpen aan de in artikel 4 bedoelde 
kennisgevingsvereisten.

1. Iedere aanbieder van elektronische 
communicatie heeft het recht om binnen de 
Unie netwerken en diensten voor 
elektronische communicatie aan te bieden 
en de rechten uit te oefenen die verbonden 
zijn met het aanbieden van dergelijke 
netwerken en diensten in elke lidstaat waar 
hij actief is op grond van een EU-
machtiging, die uitsluitend is onderworpen 
aan de in artikel 4 bedoelde 
kennisgevingsvereisten.

Or. en

Amendement 123
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van artikel 12 van 
Richtlijn 2002/20/EG kan een Europese 
aanbieder van elektronische communicatie 

3. In afwijking van artikel 12 van 
Richtlijn 2002/20/EG kan een Europese 
aanbieder van elektronische communicatie 
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alleen aan in de lidstaat van ontvangst 
toepasselijke administratieve kosten 
worden onderworpen wanneer de 
aanbieder in die lidstaat een jaaromzet voor 
elektronische communicatiediensten heeft 
die meer bedraagt dan 0,5% van de totale 
nationale omzet voor elektronische 
communicatie. Bij het opleggen van deze 
kosten wordt uitsluitend rekening 
gehouden met de omzet voor 
elektronische-communicatiediensten in de 
betrokken lidstaat.

alleen aan in de lidstaat van ontvangst 
toepasselijke administratieve kosten 
worden onderworpen wanneer de 
aanbieder in die lidstaat een jaaromzet voor 
elektronische communicatiediensten heeft 
die meer bedraagt dan 0,1% van de totale 
nationale omzet voor elektronische 
communicatie. Bij het opleggen van deze 
kosten wordt uitsluitend rekening 
gehouden met de omzet voor 
elektronische-communicatiediensten in de 
betrokken lidstaat.

Or. de

Amendement 124
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van artikel 13, lid 1, 
onder b, van Richtlijn 2002/22/EG kan een 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie alleen aan de in de lidstaat 
van ontvangst verplichte bijdragen voor de 
netto kosten van universele 
dienstverplichtingen worden onderworpen 
wanneer de aanbieder in die lidstaat een 
jaaromzet voor elektronische-
communicatiediensten heeft die meer 
bedraagt dan 3% van de totale nationale 
omzet voor elektronische communicatie. 
Bij het opleggen van dergelijke bijdragen 
wordt uitsluitend rekening gehouden met 
de omzet in de betrokken lidstaat.

4. In afwijking van artikel 13, lid 1, 
onder b, van Richtlijn 2002/22/EG kan een 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie alleen aan de in de lidstaat 
van ontvangst verplichte bijdragen voor de 
netto kosten van universele 
dienstverplichtingen worden onderworpen 
wanneer de aanbieder in die lidstaat een 
jaaromzet voor elektronische-
communicatiediensten heeft die meer 
bedraagt dan 1% van de totale nationale 
omzet voor elektronische communicatie. 
Bij het opleggen van dergelijke bijdragen 
wordt uitsluitend rekening gehouden met 
de omzet in de betrokken lidstaat.

Or. de

Amendement 125
Franz Obermayr
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie heeft het 
recht op gelijke behandeling door de 
nationale regelgevende instanties van 
verschillende lidstaten in objectief 
vergelijkbare situaties.

Schrappen

Or. de

Motivering

Deze formulering gaat voorbij aan de verschillende niveaus van bescherming van de 
verschillende nationale wettelijke bepalingen. De nationale wetgeving en niet de zwakste 
bepaling binnen de EU moet door de bevoegde nationale regelgevende instantie worden 
toegepast, wat door de gebruikte formulering logisch mogelijk zou zijn. De Europese 
Commissie en de lidstaat met het laagste niveau van bescherming of de zwakste uitlegging 
van de wetgeving zouden zo de enige maatstaf zijn.

Amendement 126
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de naam van de aanbieder, zijn 
rechtspositie en rechtsvorm, 
registratienummer, de plaats waar de 
aanbieder in het handelsregister of een 
vergelijkbaar openbaar register staat 
ingeschreven, het geografische adres van 
de hoofdvestiging, een contactpersoon, een 
korte beschrijving van de aangeboden/aan 
te bieden netwerken of diensten, met 
inbegrip van de aanwijzing van de lidstaat 
van herkomst;

(a) de naam van de aanbieder, zijn 
rechtspositie en rechtsvorm, 
registratienummer, de plaats waar de 
aanbieder in het handelsregister of een 
vergelijkbaar openbaar register staat 
ingeschreven, het geografische adres van 
de hoofdvestiging, een contactpersoon, een 
korte beschrijving van de aangeboden/aan 
te bieden netwerken of diensten, de 
beveiligingsmechanismen hiervan, met 
inbegrip van de aanwijzing van de lidstaat 
van herkomst;

Or. de
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Amendement 127
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
draadloze breedbandcommunicatie.

1. Deze afdeling is van toepassing op het 
geharmoniseerde radiospectrum voor 
draadloze breedbandcommunicatie
overeenkomstig Richtlijn 2009/140/EG en 
Besluit nr. 676/2002/EG met 
inachtneming van de bepalingen als 
vastgelegd in artikel 8 bis en artikel 9 van 
Richtlijn 2002/21/EG.

Or. en

Amendement 128
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
en defensie, waarbij rekening wordt 
gehouden met belangrijke doelstellingen 
van algemeen belang, zoals culturele 
verscheidenheid en mediapluraliteit, 
alsook belangen van verschillende 
radiospectrumgebruikers.
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Or. en

Amendement 129
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
passen de minst belastende
machtigingsprocedure toe voor het toestaan 
van het gebruik van het radiospectrum, op 
basis van objectieve, transparante, niet-
discriminerende en evenredige criteria, op 
een zodanige wijze dat de flexibiliteit en de 
efficiëntie van het gebruik van het 
radiospectrum worden geoptimaliseerd en 
dat in de hele EU vergelijkbare 
omstandigheden worden bevorderd voor 
geïntegreerde multiterritoriale 
investeringen en activiteiten van Europese 
aanbieders van elektronische 
communicatie.

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
passen de machtigingsprocedure toe voor 
het toestaan van het gebruik van het 
radiospectrum, op basis van objectieve, 
transparante, niet-discriminerende en 
evenredige criteria, op een zodanige wijze 
dat de flexibiliteit en de efficiëntie van het 
gebruik van het radiospectrum worden 
geoptimaliseerd en dat in de hele EU 
vergelijkbare omstandigheden worden 
bevorderd voor geïntegreerde 
multiterritoriale investeringen en 
activiteiten van Europese aanbieders van 
elektronische communicatie.

Or. de

Amendement 130
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 efficiënt 
spectrumgebruik om te voldoen aan de 
toenemende vraag naar draadloze 
breedbandnetwerken met hoge snelheid, 
waarbij tegelijkertijd rekening wordt 
gehouden met het openbaar belang en 
met de sociale, culturele en economische 
meerwaarde van het spectrum als geheel;
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Or. en

Amendement 131
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het waarborgen dat bij 
beleidsveranderingen aangaande efficiënt 
spectrumgebruik rekening wordt 
gehouden met de gevolgen ervan voor het 
openbaar belang ten aanzien van 
verstoring en kosten.

Or. en

Amendement 132
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – 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

Or. en

Amendement 133
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 2 is niet van toepassing op de 
bepalingen overeenkomstig artikel 9, 
leden 3 en 4, van Richtlijn 2002/21/EG.

Or. en

Amendement 134
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) ten aanzien van de regels voor de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, persoonsgegevens, beveiliging 
en integriteit en transparantie van 
netwerken in overeenstemming met het 
Unierecht.

(f) ten aanzien van de regels voor de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, persoonsgegevens, het 
beginsel "privacy by design", beveiliging 
en integriteit en transparantie van 
netwerken in overeenstemming met het 
Unierecht.

Or. de

Amendement 135
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Connectiviteitsproduct met gegarandeerde 

kwaliteit van dienst (ASQ)
1. Elke aanbieder heeft het recht om een 
Europees connectiviteitsproduct met ASQ 
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te verstrekken als omschreven in lid 4.
2. Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke 
aanbieder elk redelijk verzoek voor de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ 
schriftelijk ingediend door een erkende 
aanbieder van elektronische 
communicatiediensten, honoreren. Elke 
weigering om een Europees ASQ product 
te verstrekken, moet op objectieve criteria 
worden gebaseerd. De aanbieder deelt 
binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek de redenen voor een eventuele 
afwijzing mee.
Het feit dat de partij die om de levering 
van een Europees connectiviteitsproduct 
met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet 
bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in 
een derde land, onder redelijke 
voorwaarden een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ ter 
beschikking te stellen van de aangezochte 
partij, wordt geacht een objectieve 
weigeringsgrond te zijn.
3. Indien het verzoek wordt afgewezen of 
wanneer er binnen twee maanden na het 
schriftelijk verzoek geen overeenkomst 
wordt bereikt over specifieke voorwaarden 
met inbegrip van de prijs, hebben beide 
partijen overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG het recht om de 
kwestie aan de betrokken nationale 
regelgevende instantie voor te leggen. In 
een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, 
van deze verordening van toepassing zijn.
4. De verstrekking van een 
connectiviteitsproduct zal als de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ worden 
beschouwd wanneer het product 
overeenkomstig de minimale parameters 
in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief 
aan de volgende inhoudelijke eisen 
voldoet:
(a) potentieel om als een hoogwaardig 
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product in de Unie te worden verkocht;
(b) het in staat stellen van dienstverleners 
om aan de behoeften van hun 
eindgebruikers te voldoen;
(c) kosteneffectiviteit met inachtneming 
van bestaande oplossingen die op dezelfde 
netwerken kunnen worden verstrekt;
(d) operationele effectiviteit, met name ten 
aanzien van, voor zover mogelijk, het 
beperken van implementatie-obstakels en 
ontwikkelingskosten voor klanten;
(e) het waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
persoonsgegevens, beveiliging en 
integriteit en transparantie van netwerken 
in overeenstemming met het Unierecht.
5. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 
genoemde inhoudelijke eisen.

Or. de

Amendement 136
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Connectiviteitsproduct met gegarandeerde 

kwaliteit van dienst (ASQ)
1. Elke aanbieder heeft het recht om een 
Europees connectiviteitsproduct met ASQ 
te verstrekken als omschreven in lid 4.
2. Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke 
aanbieder elk redelijk verzoek voor de 
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verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ 
schriftelijk ingediend door een erkende 
aanbieder van elektronische 
communicatiediensten, honoreren. Elke 
weigering om een Europees ASQ product 
te verstrekken, moet op objectieve criteria 
worden gebaseerd. De aanbieder deelt 
binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek de redenen voor een eventuele 
afwijzing mee. 
Het feit dat de partij die om de levering 
van een Europees connectiviteitsproduct 
met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet 
bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in 
een derde land, onder redelijke 
voorwaarden een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ ter 
beschikking te stellen van de aangezochte 
partij, wordt geacht een objectieve 
weigeringsgrond te zijn. 
3. Indien het verzoek wordt afgewezen of 
wanneer er binnen twee maanden na het 
schriftelijk verzoek geen overeenkomst 
wordt bereikt over specifieke voorwaarden 
met inbegrip van de prijs, hebben beide 
partijen overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG het recht om de 
kwestie aan de betrokken nationale 
regelgevende instantie voor te leggen. In 
een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, 
van deze verordening van toepassing zijn.
4. De verstrekking van een 
connectiviteitsproduct zal als de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ worden 
beschouwd wanneer het product 
overeenkomstig de minimale parameters 
in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief 
aan de volgende inhoudelijke eisen 
voldoet:
a) potentieel om als een hoogwaardig 
product in de Unie te worden verkocht; 
b) het in staat stellen van dienstverleners 
om aan de behoeften van hun 
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eindgebruikers te voldoen;
c) kosteneffectiviteit met inachtneming 
van bestaande oplossingen die op dezelfde 
netwerken kunnen worden verstrekt; 
d) operationele effectiviteit, met name ten 
aanzien van, voor zover mogelijk, het 
beperken van implementatie-obstakels en 
ontwikkelingskosten voor klanten; en
e) het waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
persoonsgegevens, beveiliging en 
integriteit en transparantie van netwerken 
in overeenstemming met het Unierecht.
5. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 
genoemde inhoudelijke eisen. 

Or. fr

Amendement 137
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Connectiviteitsproduct met gegarandeerde 

kwaliteit van dienst (ASQ)
1. Elke aanbieder heeft het recht om een 
Europees connectiviteitsproduct met ASQ 
te verstrekken als omschreven in lid 4.
2. Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke 
aanbieder elk redelijk verzoek voor de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ 
schriftelijk ingediend door een erkende 
aanbieder van elektronische 
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communicatiediensten, honoreren. Elke 
weigering om een Europees ASQ product 
te verstrekken, moet op objectieve criteria 
worden gebaseerd. De aanbieder deelt 
binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek de redenen voor een eventuele 
afwijzing mee.
Het feit dat de partij die om de levering 
van een Europees connectiviteitsproduct 
met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet 
bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in 
een derde land, onder redelijke 
voorwaarden een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ ter 
beschikking te stellen van de aangezochte 
partij, wordt geacht een objectieve 
weigeringsgrond te zijn.
3. Indien het verzoek wordt afgewezen of 
wanneer er binnen twee maanden na het 
schriftelijk verzoek geen overeenkomst 
wordt bereikt over specifieke voorwaarden 
met inbegrip van de prijs, hebben beide 
partijen overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG het recht om de 
kwestie aan de betrokken nationale 
regelgevende instantie voor te leggen. In 
een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, 
van deze verordening van toepassing zijn.
4. De verstrekking van een 
connectiviteitsproduct zal als de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ worden 
beschouwd wanneer het product 
overeenkomstig de minimale parameters 
in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief 
aan de volgende inhoudelijke eisen 
voldoet:
(a) potentieel om als een hoogwaardig 
product in de Unie te worden verkocht;
(b) het in staat stellen van dienstverleners 
om aan de behoeften van hun 
eindgebruikers te voldoen;
(c) kosteneffectiviteit met inachtneming 
van bestaande oplossingen die op dezelfde 
netwerken kunnen worden verstrekt;
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(d) operationele effectiviteit, met name ten 
aanzien van, voor zover mogelijk, het 
beperken van implementatie-obstakels en 
ontwikkelingskosten voor klanten;
(e) het waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
persoonsgegevens, beveiliging en 
integriteit en transparantie van netwerken 
in overeenstemming met het Unierecht.
5. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 
genoemde inhoudelijke eisen.

Or. de

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat netwerkaanbieders alle diensten gelijk behandelen. 
Bepaalde (gespecialiseerde) diensten mogen geen voorrang krijgen op grond van te behalen 
winst.

Amendement 138
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
Connectiviteitsproduct met gegarandeerde 

kwaliteit van dienst (ASQ)
1. Elke aanbieder heeft het recht om een 
Europees connectiviteitsproduct met ASQ 
te verstrekken als omschreven in lid 4.
2. Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke 
aanbieder elk redelijk verzoek voor de
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ 
schriftelijk ingediend door een erkende 
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aanbieder van elektronische 
communicatiediensten, honoreren. Elke 
weigering om een Europees ASQ product 
te verstrekken, moet op objectieve criteria 
worden gebaseerd. De aanbieder deelt 
binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek de redenen voor een eventuele 
afwijzing mee. 
Het feit dat de partij die om de levering 
van een Europees connectiviteitsproduct 
met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet 
bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in 
een derde land, onder redelijke 
voorwaarden een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ ter 
beschikking te stellen van de aangezochte 
partij, wordt geacht een objectieve 
weigeringsgrond te zijn. 
3. Indien het verzoek wordt afgewezen of 
wanneer er binnen twee maanden na het 
schriftelijk verzoek geen overeenkomst 
wordt bereikt over specifieke voorwaarden 
met inbegrip van de prijs, hebben beide 
partijen overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG het recht om de 
kwestie aan de betrokken nationale 
regelgevende instantie voor te leggen. In 
een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, 
van deze verordening van toepassing zijn.
4. De verstrekking van een 
connectiviteitsproduct zal als de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ worden 
beschouwd wanneer het product 
overeenkomstig de minimale parameters 
in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief 
aan de volgende inhoudelijke eisen 
voldoet:
(a) potentieel om als een hoogwaardig 
product in de Unie te worden verkocht; 
(b) het in staat stellen van dienstverleners 
om aan de behoeften van hun 
eindgebruikers te voldoen;
(c) kosteneffectiviteit met inachtneming 
van bestaande oplossingen die op dezelfde 
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netwerken kunnen worden verstrekt; 
(d) operationele effectiviteit, met name ten 
aanzien van, voor zover mogelijk, het 
beperken van implementatie-obstakels en 
ontwikkelingskosten voor klanten; en
(e) het waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
persoonsgegevens, beveiliging en 
integriteit en transparantie van netwerken 
in overeenstemming met het Unierecht.
5. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 
genoemde inhoudelijke eisen. 

Or. en

Amendement 139
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vrijheid van eindgebruikers om 
openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten te 
gebruiken die door een onderneming in een 
andere lidstaat worden aangeboden, wordt 
niet door overheidsinstanties beperkt.

1. Het recht van eindgebruikers om 
openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten te 
gebruiken die door een onderneming in een 
andere lidstaat worden aangeboden, wordt 
niet door overheidsinstanties beperkt.

Or. de

Amendement 140
Toine Manders
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vrijheid van eindgebruikers om
openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten te 
gebruiken die door een onderneming in 
een andere lidstaat worden aangeboden, 
wordt niet door overheidsinstanties 
beperkt.

1. Eindgebruikers worden niet door 
overheidsinstanties belemmerd in hun 
gebruik van openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten die 
door een onderneming en/of 
overheidsinstanties in een andere lidstaat 
worden aangeboden.

Or. en

Amendement 141
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De vrijheid van eindgebruikers om
openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten te 
gebruiken die door een onderneming in een 
andere lidstaat worden aangeboden, wordt 
niet door overheidsinstanties beperkt.

1. Eindgebruikers worden niet door 
overheidsinstanties belemmerd in hun 
gebruik van openbare elektronische-
communicatienetwerken of openbare 
elektronische-communicatiediensten die 
door een onderneming in een andere 
lidstaat worden aangeboden..

Or. en

Amendement 142
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van elektronische 
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communicatie aan het publiek zorgen 
ervoor dat er een passende kennisgeving 
aan de eindgebruiker wordt gestuurd als, 
het verbruik van de diensten 80% van de 
overeenkomstig lid 1 ingestelde financiële 
limiet heeft bereikt. De kennisgeving 
vermeldt de procedure die gevolgd moet 
worden om de levering van de diensten 
voort te zetten, inclusief de kosten 
hiervoor. De aanbieder stopt de levering 
en facturering van de diensten aan de 
eindgebruiker als de financiële limiet 
dreigt te worden overschreden, tenzij en 
totdat de eindgebruiker verzoekt om 
voortzetting of hervatting van de levering 
van deze diensten. Als de financiële limiet 
wordt bereikt, blijft de eindgebruiker tot 
het einde van de overeengekomen 
factureringsperiode in staat om oproepen 
en sms-berichten te ontvangen, gratis 
telefoonnummers te bellen en 
noodoproepen te doen door te bellen naar 
het gratis toegankelijke Europese 
alarmnummer 112.

Or. en

Amendement 143
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is.

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik

Or. en
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Amendement 144
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is.

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik.

Or. de

Motivering

Het gaat hier om een onnodige en onduidelijke beperking van dit belangrijke beginsel. 
Toelaatbare redenen voor discriminering zouden op een andere plek, in 
uitvoeringsverordeningen of door de nationale regelgevende instanties in overleg met het 
ENISA, op nauwkeurige wijze kunnen worden toegestaan. De formulering "objectief 
gerechtvaardigd" is te simpel en gevoelig.

Amendement 145
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief
gerechtvaardigd is.

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek in een
bepaalde lidstaat mogen eindgebruikers 
geen discriminerende eisen of 
voorwaarden, waaronder kosten en 
tarieven, opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij de aanbieders kunnen 
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aantonen dat dit gerechtvaardigd is op 
basis van objectieve criteria.

Or. en

Amendement 146
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is.

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit gerechtvaardigd is op 
basis van en strikt overeenkomt met de 
richtsnoeren als vastgelegd in lid 3 bis. 

Or. en

Amendement 147
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

a) wat vaste communicatie betreft, de 
tarieven voor binnenlandse lange-
afstandscommunicatie;
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b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 531/2012.

Or. pt

Motivering

Regulering voor vaste communicatie is niet gerechtvaardigd, omdat het nut ervan niet 
bewezen is. Wat mobiele communicatie betreft, moet dit artikel aan bod komen in het kader 
van de algemene aanpak van roaming, overeenkomstig de definitie in de roaming III-
verordening.

Amendement 148
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

a) wat vaste communicatie betreft, de 
tarieven voor binnenlandse lange-
afstandscommunicatie;
b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 531/2012.

Or. en

Motivering

De markt voor internationale oproepen wordt sinds 2007 gedereguleerd, aangezien deze toen 
al concurrerend werd geacht. Sindsdien is de markt steeds meer concurrerend geworden, met 
minutenbundels, vaste tarieven en MVNO's die voorzien in alternatieve aanbiedingen 
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uitgebreid met gespreksdiensten via VoIP, zoals Skype, waardoor zelfs wereldwijd gratis 
oproepen mogelijk zijn. Er lijkt daarom weinig reden te zijn deze markt te reguleren.

Amendement 149
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

Schrappen

a) wat vaste communicatie betreft, de 
tarieven voor binnenlandse lange-
afstandscommunicatie;
b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 531/2012.

Or. en

Amendement 150
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

3. Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
rekenen geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:
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Or. de

Motivering

Zie motivering bij amendement op lid 2.

Amendement 151
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

3. Tenzij dat verschil gerechtvaardigd is
door de in lid 3 bis vastgelegde 
richtsnoeren en het er strikt mee 
overeenkomt, rekenen aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten aan 
het publiek geen tarieven aan voor intra-
EU-communicatie die in een andere 
lidstaat eindigt, die hoger zijn dan de 
tarieven voor binnenlandse 
lange-afstandscommunicatiediensten.

Or. en

Amendement 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten vanaf 1 juli 2016 
aan het publiek geen tarieven aan voor 
intra-EU-communicatie die in een andere 
lidstaat eindigt, die hoger zijn dan:

Or. en
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Amendement 153
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
geen tarieven aan voor intra-EU-
communicatie die in een andere lidstaat 
eindigt, die hoger zijn dan:

3. Tenzij die verschillen in de kosten
objectief gerechtvaardigd zijn op basis van 
en redelijk evenredig zijn met totale 
aanvullende kosten, rekenen aanbieders 
van elektronische-communicatiediensten 
aan het publiek geen tarieven aan voor 
internationale communicatie die in een 
andere lidstaat eindigt, die hoger zijn dan
de euro-tarieven voor gereguleerde 
spraak- en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
531/2012.

Or. en

Amendement 154
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wat vaste communicatie betreft, de 
tarieven voor binnenlandse lange-
afstandscommunicatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 155
Toine Manders
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 531/2012.

Schrappen

Or. en

Amendement 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wat mobiele communicatie betreft, de 
euro-tarieven voor gereguleerde spraak-
en SMS-roaming, respectievelijk 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 531/2012.

b) wat mobiele communicatie betreft, de 
mobiele communicatiediensten op 
binnenlands niveau.

Or. en

Amendement 157
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk op (DATUM VAN 
TOEPASSING) stelt het BEREC, na 
raadpleging van de belanghebbenden en 
in nauwe samenwerking met de 
Commissie, algemene richtsnoeren vast 
ter bepaling van de voorwaarden 
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waaronder aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek een 
aanvullende vergoeding mogen opleggen 
voor het verlenen van een internationale 
dienst binnen de EU, bovenop hun 
binnenlandse tarief. Dergelijke 
richtsnoeren waarborgen dat alle 
aanvullende vergoedingen strikt 
gebaseerd zijn op de daadwerkelijke en 
controleerbare kosten die aanbieders 
moeten maken voor het verlenen van 
grensoverschrijdende diensten, 
transparant zijn en aan het publiek 
bekend worden gemaakt.

Or. en

Amendement 158
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 evenredig technisch 
verkeersbeheer

Or. en

Amendement 159
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open 
internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Vrij aanbieden en recht op het gebruiken 
van open internettoegang

Or. en
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Amendement 160
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Eindgebruikers hebben het recht vrij te 
zijn om toegang te krijgen tot informatie en 
inhoud en deze te delen, toepassingen uit te 
voeren, hardware aan te sluiten en de 
diensten en software van hun keuze via 
hun dienst voor internettoegang te 
gebruiken. Aanbieders van 
internettoegang kunnen derhalve de 
mogelijkheid van enig persoon om een 
dienst te gebruiken voor de toegang tot en 
het gebruiken, versturen, plaatsen, 
ontvangen of aanbieden van enige 
inhoud, toepassingen of diensten van zijn 
keuze, ongeacht herkomst of bestemming, 
niet blokkeren, discrimineren, aantasten 
of reduceren, onder meer door middel van
extra kosten of een 
voorkeursbehandeling.
Aanbieders van internettoegangsdiensten 
maken de prijzen van deze diensten niet 
afhankelijk van de inhoud, toepassingen 
en diensten die via deze 
internettoegangsdiensten worden 
aangeboden.

Or. en

Amendement 161
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Eindgebruikers hebben het recht om 
toegang te krijgen tot informatie en inhoud 
en deze over te dragen en te delen, 
toepassingen uit te voeren, hardware aan 
te sluiten en de diensten en software van 
hun keuze te gebruiken. Aanbieders van 
internettoegang kunnen de mogelijkheid 
van eindgebruikers om een dienst te 
gebruiken voor de toegang tot en het 
gebruiken, versturen, plaatsen, ontvangen 
of aanbieden van enige inhoud, 
toepassingen of diensten van zijn keuze, 
ongeacht bron of doel, niet blokkeren, 
discrimineren, aantasten of reduceren, 
onder meer door middel van extra kosten 
of een voorkeursbehandeling. Aanbieders 
van internettoegangsdiensten kunnen 
echter wel overeenkomsten aanbieden die 
variëren op basis van datavolume en 
snelheid, zolang er geen sprake is van 
discriminatie op basis van de inhoud, 
toepassing of dienst zelf, of specifieke 
klassen daarvan. Aanbieders van 
internettoegangsdiensten maken de 
prijzen van deze diensten niet afhankelijk 
van de inhoud, toepassingen en diensten 
die via deze internettoegangsdiensten 
worden aangeboden.

Or. en

Amendement 162
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

Eindgebruikers hebben het recht om 
toegang te krijgen tot informatie en inhoud 
en deze te delen, toepassingen uit te 
voeren, apparatuur aan te sluiten en de 
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internettoegang te gebruiken. diensten van hun keuze via hun dienst voor 
internettoegang te gebruiken. Aanbieders 
van internettoegang mogen bijgevolg de 
mogelijkheid voor een persoon om een 
dienst te gebruiken, inhoud en 
toepassingen van zijn keuze te gebruiken, 
te verzenden, te plaatsen, te ontvangen, 
aan te bieden of er toegang toe te krijgen 
niet blokkeren, discrimineren of 
degraderen, ook niet middels hogere 
tarieven of een voorkeursbehandeling, 
ongeacht de herkomst of bestemming
ervan.

Or. fr

Amendement 163
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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, 
inhoud, toepassingen of diensten.
Beheerders van toegangsnetwerken 
hebben een algemene 
overdrachtsverplichting volgens het 
beginsel van inspanningsverplichting.

Or. de

Amendement 164
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Eindgebruikers hebben het recht om met 
hardware en software van hun keuze
toegang te krijgen tot informatie en inhoud 
en deze te delen, alsook om toepassingen 
uit te voeren en de diensten van hun keuze 
via hun dienst voor internettoegang te 
gebruiken.

Or. de

Amendement 165
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Eindgebruikers zijn vrij om met behulp 
van apparatuur van hun keuze toegang te 
krijgen tot informatie en inhoud en deze te 
delen, toepassingen uit te voeren en de 
diensten van hun keuze, ongeacht de 
herkomst of bestemming ervan, via hun 
dienst voor internettoegang te gebruiken.

Or. en

Motivering

Gewijzigde versie van het overeenkomende amendement van de rapporteur.

Amendement 166
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
zullen het gebruik door eindgebruikers 
van eindapparatuur voor de toegang tot 
en verspreiding van informatie en inhoud 
via hun internettoegangsdienst niet 
beperken of voorkomen. Dit laat de 
rechten van de lidstaten om individuele 
gebruiksrechten te verlenen krachtens 
artikel 5 van Richtlijn 2002/20/EG 
onverlet.

Or. en

Motivering

Dit zou amendement 6 van het ontwerpadvies vervangen en zou gepaard gaan met schrapping 
van amendement 1.

Amendement 167
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk wat de toegevoegde waarde van deze bepaling is. Gebruikers zijn 
vanzelfsprekend vrij om contracten te sluiten. Bovendien hangt de vraag of in deze contracten 
datavolumes, snelheden of bijvoorbeeld eigenschappen van de kwaliteit van de dienst zijn 
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opgenomen, volledig af van vraag en aanbod, en derhalve is hier geen regulering voor nodig.

Amendement 168
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Or. de

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 169
Bernadette Vergnaud

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, 

Aanbieders van internettoegang mogen 
echter overeenkomsten voorstellen over 
datavolumes en snelheden, mits dit geen 
enkele vorm van discriminatie ten aanzien 
van het type of de aard van de inhoud, 
toepassing of dienst inhoudt.
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toepassingen en diensten.

Or. fr

Amendement 170
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, en 
overeenkomstig dergelijke overeenkomsten 
over datavolumes, gebruik te maken van 
aanbiedingen van aanbieders van 
internetinhoud, toepassingen en diensten, 
mits inhoud, diensten, toepassingen en 
connectiviteitsklassen hierdoor niet 
worden beïnvloed.

Or. de

Amendement 171
Regina Bastos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, snelheden en de algemene 
kenmerken van de diensten, zoals de 
kwaliteit van de dienstverlening, en 
overeenkomstig dergelijke overeenkomsten 
over datavolumes, gebruik te maken van 
aanbiedingen van aanbieders van 
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internetinhoud, toepassingen en diensten.

Or. pt

Amendement 172
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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, en, terwijl 
aanbieders van internettoegangsdiensten 
alleen mogen adverteren met garanties 
over het leveren van een minimum
datavolume en minimumsnelheid, niet 
over de maximumsnelheid.

Or. en

Amendement 173
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 174
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
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 eindgebruikers de 
levering van gespecialiseerde diensten met 
een verbeterde kwaliteit aanbieden via een 
gesloten elektronisch, van het 
internetprotocol onafhankelijk, 
communicatienetwerk voor een beperkt 
aantal gebruikers. Gespecialiseerde 
diensten mogen niet gelijk zijn aan 
inhoud, toepassingen of diensten van het 
open internet of worden aangeboden of op 
de markt worden gebracht als vervanging 
hiervan. Alle op IP gebaseerde diensten 
zijn onderworpen aan het beginsel van 
inspanningsverplichting.

Or. de

Amendement 175
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
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 en
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten zijn vrij om aan eindgebruikers 
gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit aan te bieden, waarbij 
de levering ervan de kwaliteit van de 
internetdiensten niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakt. Nationale 
regelgevende instanties waarborgen dat 
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eindgebruikers vrij zijn om toegang te 
verkrijgen tot deze gespecialiseerde 
diensten.

Or. en

Motivering

Wijziging om de elementen in een logische volgorde te zetten, namelijk ten eerste staat het de 
aanbieders vrij om gespecialiseerde diensten aan te bieden, en, indien ze dit doen, zouden 
eindgebruikers vrij moeten zijn om deze te benutten. Nogmaals, wat hier van belang is, is niet 
het feit dat gebruikers vrij zijn om deze diensten te gebruiken – aangezien ze dat al zijn zonder 
deze bepaling. Het is belangrijker om te benadrukken dat deze rechten door regelgevende 
instanties te handhaven moeten zijn.

Amendement 176
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
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-
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten mogen 
eindgebruikers naast open 
internettoegangsdiensten gespecialiseerde 
diensten aanbieden.

Or. en

Amendement 177
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
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 

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

aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten, overeenkomsten te sluiten voor 
het leveren van gespecialiseerde diensten 
met een verbeterde kwaliteit.

Or. en

Amendement 178
Christian Engström

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 
internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Jürgen Creutzmann

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 

Schrappen
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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 
internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

Or. en

Motivering

Net als bij de voorgaande bepalingen is onduidelijk wat de toegevoegde waarde van de eerste 
zin is, aangezien aanbieders toch al vrij zijn om met elkaar overeenkomsten te sluiten over 
gespecialiseerde diensten. Het belangrijke element van het niet verzwakken van algemene 
internettoegangsdiensten is geïntegreerd in het amendement op het vorige lid.

Amendement 180
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 internettoegang niet 
herhaaldelijk of voortdurend verzwakken.

Om een beperkt aantal gebruikers
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. 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. Beheerders van 
toegangsnetwerken die tegelijkertijd 
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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 
overdrachtsdiensten van de 
netwerkbeheerder niet discrimineren en 
zijn verplicht de overdracht op een 
transparante wijze en tegen eerlijke 
marktprijzen uit te voeren.

Or. de

Motivering

Tegen de achtergrond van een effectieve garantie van de netneutraliteit moet worden 
gewaarborgd dat het internet met inspanningsverplichting op geen enkele wijze wordt 
verstoord door de levering van gespecialiseerde diensten.

Amendement 181
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten mogen 
eindgebruikers gespecialiseerde diensten 
aanbieden, op voorwaarde dat deze 
worden aangeboden naast een open 
internettoegangsdienst, met een 
kwaliteitsniveau dat de technologische 
vooruitgang weerspiegelt, en op 
voorwaarde dat deze de algemene 
prestaties, betaalbaarheid en kwaliteit van 
de open internettoegangsdiensten niet 
verzwakken. Gespecialiseerde diensten
worden alleen aangeboden indien de 
netwerkcapaciteit voldoende is voor het 
leveren van deze diensten, naast de open 
internettoegang. Het accepteren van een 
commerciële aanbieding ter 
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ondersteuning van beheerde diensten 
door eindgebruikers of door aanbieders 
van inhoud en toepassingen dient op 
vrijwillige en niet-discriminerende basis te 
gebeuren.

Or. en

Amendement 182
Toine Manders

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 
internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten mogen 
naast internettoegangsdiensten 
gespecialiseerde diensten verlenen, mits 
de desbetreffende aanbiedingen niet 
nadelig zijn voor de 
internettoegangsdiensten of voor de 
prestaties, betaalbaarheid of kwaliteit
hiervan.

Or. en

Amendement 183
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
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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 internettoegang niet 
herhaaldelijk of voortdurend verzwakken.

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 internettoegang niet 
herhaaldelijk of voortdurend verzwakken, 
de openbare diensten niet vervangen en 
de beslissingsvrijheid van de 
eindgebruiker niet beperken.

Or. de

Amendement 184
Catherine Stihler

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 internettoegang niet
herhaaldelijk of voortdurend verzwakken.

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, mogen
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 internettoegang niet 
verzwakken.

Or. en

Amendement 185
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om nationale instanties in staat te stellen 
deze mogelijk nadelige situatie te 
beoordelen verstrekken de aanbieders van 
elektronische-communicatiediensten of 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten op verzoek nauwkeurige 
informatie aan de nationale instanties 
over de aan de twee typen diensten 
toegewezen capaciteiten.

Or. en

Motivering

Dit is een voorgestelde aanvulling op amendement 7 van het ontwerpadvies.

Amendement 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
Unie- of nationale wetgeving met 
betrekking tot de rechtmatigheid van de 
verspreide informatie, inhoud, 
toepassingen of diensten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Naast de tenuitvoerlegging van een wettelijke bepaling als reden voor verkeersbeheer zou 
hierdoor de mogelijkheid ontstaan om iedere inhoud die krachtens EU- of nationale 
wetgeving als onwettig wordt beschouwd, te discrimineren, reduceren of blokkeren. 
Dergelijke maatregelen kunnen onevenredig van invloed zijn op het recht van eindgebruikers 
op vertrouwelijkheid van communicatie, de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming.
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Amendement 187
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
Unie- of nationale wetgeving met 
betrekking tot de rechtmatigheid van de 
verspreide informatie, inhoud, 
toepassingen of diensten.

Schrappen

Or. de

Amendement 188
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Alle diensten van 
internetdienstaanbieders worden 
gelijkwaardig behandeld. 
Internetdienstaanbieders geven geen 
enkele dienst voorrang boven een andere.

Or. en

Amendement 189
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

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 

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

artikel 26, lid 2, en artikel 27, leden 1 en 2.

Or. en

Amendement 190
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

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 en aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten, 
waaronder media- en culturele sectoren 
en overheden op elk niveau, krijgen de 
beschikking over volledige informatie, 
verstrekt overeenkomstig artikel 20, lid 2, 
artikel 21, lid 3, en artikel 21 bis van 
Richtlijn 2002/22/EG, waaronder 
informatie over alle toegepaste redelijke 
verkeersbeheermaatregelen die van 
invloed kunnen zijn op de toegang tot en 
verspreiding van informatie, inhoud, 
toepassingen en diensten als bedoeld in 
leden 1 en 2.

Or. en

Amendement 191
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

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 

4. Het uitoefenen van de rechten 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 



PE524.526v01-00 100/266 AM\1010616NL.doc

NL

artikel 27, leden 1 en 2. artikel 27, leden 1 en 2.

Or. de

Amendement 192
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

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

Amendement 193
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen de vrijheden zoals beschreven in 
lid 1 niet belemmeren door specifieke 
inhoud, toepassingen, diensten of 
specifieke klassen daarvan te blokkeren, 
vertragen, reduceren, beperken of 
discrimineren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen of 
een rechterlijke uitspraak uit te voeren.

Verkeersbeheermaatregelen worden 
redelijk geacht indien zij worden 
uitgevoerd om het verkeer op het netwerk 
efficiënter te beheren met het oog op het 
behoud van de integriteit en veiligheid 
van het netwerk, en om het verkeer op het 
netwerk efficiënter te beheren in 
aangetoonde precieze gevallen van acute 
congestie, op voorwaarde dat 
gelijkwaardige verkeerstypen op gelijke 
wijze worden behandeld. Deze 
maatregelen moeten transparant, niet-
discriminerend en evenredig zijn.

Or. en

Amendement 194
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen de rechten en vrijheden van de 
eindgebruikers 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:

Or. de

Amendement 195
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen het recht 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:

Or. fr
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Amendement 196
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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

Or. en

Motivering

Eenvoudiger ontwerp en begin van de reeks redenen voor verkeersbeheer. Er valt niet te 
voorspellen of er in de toekomst in andere situaties behoefte zal zijn aan verkeersbeheer. 
Aangezien er op het gebied van verkeersbeheer op verschillende lagen waarborgen zijn 
opgenomen in de verordening, lijkt het niet-exhaustief maken van de reeks geen mogelijkheid 
tot misbruik te bieden.

Amendement 197
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
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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:

snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de rechten zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 
met name specifieke inhoud, toepassingen, 
diensten of specifieke klassen daarvan te 
blokkeren, vertragen, degraderen of 
discrimineren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
netwerkbeheermaatregelen te nemen. 
Redelijke netwerkbeheermaatregelen
moeten relevant, transparant, niet-
discriminerend, evenredig en efficiënt zijn. 
Ze dienen ook noodzakelijk te zijn om:

Or. en

Amendement 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren;
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Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat voor al deze maatregelen zowel een rechtsgrondslag als een 
rechterlijke uitspraak ontbreekt.

Amendement 200
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren;

Or. de

Amendement 201
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

b) de integriteit en de veiligheid van het 
door de aanbieder ter beschikking 
gestelde netwerk en de diensten die via dit 
netwerk worden aangeboden en de 
terminals van de eindgebruikers te 
beschermen;

Or. de

Amendement 203
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 204
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en



AM\1010616NL.doc 107/266 PE524.526v01-00

NL

Amendement 205
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de overdracht van ongevraagde 
communicatie aan eindgebruikers te 
voorkomen;

Or. en

Motivering

Het is een algemene praktijk dat aanbieders op spamberichten filteren. In de praktijk is het 
niet mogelijk om expliciet instemming van gebruikers te vereisen.

Amendement 206
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 207
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Op basis van de oorspronkelijke formulering konden aanbieders tegenstrijdig genoeg alleen 
de gevolgen van bestaande congestie verzachten, maar geen maatregelen nemen om ze in de 
eerste plaats te voorkomen. Proactieve en voorzorgsmaatregelen zouden echter niet mogen 
worden verboden.

Amendement 208
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor het leveren van een goede klantenervaring en een robuuste internettoegangsdienst 
moeten verkeersbeheermaatregelen worden genomen om tijdig verkeerscongestie te 
vermijden of in het ergste geval om de gevolgen ervan te minimaliseren; door te wachten tot 
een congestie zich voordoet zouden de kwaliteit van de dienst en de klantenervaring ernstig 
verslechteren, terwijl hierdoor meer drastische technieken nodig zijn voor het oplossen van de 
verkeerscongestie.
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Amendement 209
Christian Engström

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 210
Josef Weidenholzer

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 verwerking van uit de IP-header 
afkomstige gegevens met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken.

Or. de

Amendement 211
Catherine Stihler

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

Amendement 212
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nationale regelgevende 
instanties voeren passende 
klachtenprocedures in voor kwesties 
aangaande de prestaties van 
internettoegangsdiensten voor 
eindgebruikers en aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten.

Or. en

Amendement 213
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 rechten 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 

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 en dat open
internettoegangsdiensten voortdurend 
beschikbaar zijn en dat deze een 
kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij waarborgen in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook dat de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten de culturele 
diversiteit, de mediapluraliteit en innovatie
niet beperken. De nationale regelgevende 
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nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

instanties zien er ook strikt op toe en 
zorgen ervoor dat de redelijke 
verkeersbeheermaatregelen worden 
toegepast overeenkomstig artikel 23, lid 5, 
waarbij zij zoveel mogelijk rekening 
houden met de BEREC-richtsnoeren als 
vastgelegd in lid 2 van dit artikel en in lid 
3 bis van artikel 21, lid 3 bis, van Richtlijn 
2002/22/EG. 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.

Or. en

Amendement 214
Christian Engström

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 rechten 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 en 
de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten zien er 
strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, lid 1, en dat niet-
discriminerende internettoegangsdiensten 
voortdurend beschikbaar zijn en dat deze 
een kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt.
De nationale regelgevende instanties en de 
nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten 
brengen jaarlijks verslag uit aan de 
Commissie en het BEREC over hun 
toezicht en hun bevindingen.
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het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Or. en

Amendement 215
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

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 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de rechten 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 de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
de taalkundige en culturele diversiteit, de 
vrijheid en het pluralisme van de media en 
innovatie. De nationale regelgevende 
instanties brengen jaarlijks verslag uit aan 
de Commissie en het BEREC over hun 
toezicht en hun bevindingen.

Or. de

Amendement 216
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
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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 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

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, mededinging en 
innovatie. De nationale regelgevende 
instanties brengen jaarlijks verslagen uit 
over hun toezicht en hun bevindingen, en 
doen deze toekomen aan de Commissie en 
het BEREC.

Or. en

(Er moet op worden toegezien hoe gespecialiseerde diensten concurrentie op de markt 
vergroten. Deze verslagen moeten voor het grote publiek toegankelijk zijn.)

Amendement 217
Franz Obermayr

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 

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 
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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 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

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 
publiceren hun verslagen en zorgen er zo 
voor dat deze in principe beschikbaar zijn 
voor alle marktdeelnemers.

Or. de

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de controle en mededinging beter werken, moeten de eindgebruikers 
over duidelijke informatie beschikken om een overzicht te krijgen of vergelijkingen te kunnen 
maken. Er is geen reden om deze verslagen alleen aan de Commissie en het BEREC te 
verstrekken.

Amendement 218
Jürgen Creutzmann

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 

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 
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jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht, bevindingen 
en genomen maatregelen.

Or. en

Amendement 219
Josef Weidenholzer

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 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

1. De nationale regelgevende instanties 
controleren, in samenwerking met de 
nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit, 
nauwkeurig en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de rechten en 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 
economie en de samenleving. De nationale 
regelgevende instanties en de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten
brengen jaarlijks verslag uit aan het 
publiek, de Commissie, de Europese 
Toezichthouder voor de 
gegevensbescherming en het BEREC over 
hun controles en hun bevindingen.

Or. de



PE524.526v01-00 116/266 AM\1010616NL.doc

NL

Amendement 220
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 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, leggen de nationale 
regelgevende instanties deugdelijke
kwaliteitsvereisten op aan de aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek.

Or. en

Amendement 221
Franz Obermayr

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 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. Voor deze minimumeisen 
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geldt dat:

Or. de

Motivering

Op deze manier moet ervoor worden gezorgd dat een regeling voor een minimale kwaliteit 
van het open internet niet leidt tot een verslechtering van de kwaliteit. Bovendien zouden 
anders diensten waarvoor een hoge bandbreedte nodig is automatisch in het speciale aanbod 
van de aanbieder terechtkomen, omdat deze alleen daar hun normale prestaties kunnen
behalen. Dit zou dus indirect de mededinging schaden.

Amendement 222
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschikbare bandbreedte van het 
open internet ten minste op het niveau 
van het voor gespecialiseerde diensten 
gereserveerde bereik ligt;

Or. de

Amendement 223
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – alinea 1 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het beschikbare inclusieve volume van 
een internetaansluiting aan de hand van 
de hoeveelheid gegevens moet worden 
berekend, die bij een groot aantal 
gebruikers via de breedbandaansluiting 
binnen een statistisch zinvolle en uniform 
gedefinieerde periode worden 
overgedragen.
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Or. de

Motivering

"Statistisch zinvol" moet ervoor zorgen dat de gedefinieerde periode een zinvolle, 
betekenisvolle en evenwichtig lengte heeft, zoals een maand, en geen onderwerp is van 
mogelijkheden tot misbruik wat betreft de definitie, zoals bij een paar uur tijdens de nacht.

Amendement 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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.

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 formuleert, na 
die informatie te hebben onderzocht, 
opmerkingen of aanbevelingen 
hieromtrent, 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.
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Or. en

Motivering

Het lijkt erop dat er maatregelen van de kant van de Commissie nodig zijn.

Amendement 225
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een dienstaanbieder niet 
heeft voldaan aan zijn kwaliteitsvereisten, 
zoals onder meer vastgelegd in artikel 25, 
heeft de eindgebruiker het recht het 
contract op te zeggen, en kan hij ook een 
beroep doen op rechten als vastgelegd in 
nationaal recht.

Or. en

Amendement 226
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald 
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
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Amendement 227
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald 
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure.

3. Het BEREC stelt, na raadpleging van 
de belanghebbenden en in samenwerking 
met de Commissie, richtsnoeren vast
waarin uniforme voorwaarden worden 
bepaald voor de implementatie van de in 
dit artikel bedoelde verplichtingen van de 
nationale bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 228
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald 
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De Commissie kan, na raadpleging van 
het BEREC en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald 
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. de
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Amendement 229
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
uniforme voorwaarden worden bepaald 
voor de implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie stelt na raadpleging van 
het BEREC uitvoeringshandelingen vast
waarin uniforme voorwaarden worden 
bepaald voor de implementatie van de in 
dit artikel bedoelde verplichtingen van de 
nationale bevoegde autoriteiten. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Er is uniforme toepassing nodig.

Amendement 230
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Transparantie en bekendmaking van 

informatie
1. Tenzij over aanbiedingen individueel is 
onderhandeld, publiceren aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek transparante, vergelijkbare, 
toereikende en actuele informatie over:
a) hun naam, adres en contactgegevens;
b) voor elk tariefplan van de geboden 



PE524.526v01-00 122/266 AM\1010616NL.doc

NL

diensten en de relevante kwaliteit van de 
dienstverleningsparameters, de geldende 
prijzen (voor consumenten, met inbegrip 
van belastingen) en andere toepasselijke 
kosten (toegang, gebruik, onderhoud en 
eventuele extra kosten), evenals de kosten 
met betrekking tot eindapparatuur;
c) geldende tarieven voor elk nummer of 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; 
d) de kwaliteit van hun diensten, 
overeenkomstig de 
uitvoeringshandelingen als bedoeld in 
lid 2;
e) internettoegangsdiensten, waar 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende: 
(i) daadwerkelijk beschikbare 
datasnelheid voor downloads en uploads 
in de lidstaat van de gebruiker, met 
inbegrip van de piekuren;
(ii) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de prijzen voor het verhogen 
van het beschikbare datavolume op ad 
hoc of duurzame basis, de beschikbare 
datasnelheden na volledige consumptie 
van het toepasselijke datavolume en de 
hieraan verbonden kosten en de middelen 
voor eindgebruikers om te allen tijde hun 
consumptieniveau te controleren;
(iii) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten met 
verbeterde kwaliteit praktisch het gebruik 
van inhoud, toepassingen en diensten 
beïnvloeden;
(iv) informatie over de procedures die 
door de aanbieder zijn vastgesteld 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 
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bescherming van persoonsgegevens 
kunnen beïnvloeden;
f) genomen maatregelen om de 
gelijkwaardigheid van toegang voor 
gehandicapte eindgebruikers te 
waarborgen, met inbegrip van regelmatig 
bijgewerkte informatie over de details van 
de producten en diensten die voor hen 
ontworpen zijn;
g) hun standaard contractvoorwaarden en 
criteria, met inbegrip van de 
minimumcontractduur, de voorwaarden 
voor en alle kosten die van toepassing zijn 
bij de vroegtijdige beëindiging van een 
contract, de procedures en directe kosten 
die verband houden met overstappen en 
mobiliteit van nummers en andere 
identificatoren en compensatieregelingen 
voor vertraging of misbruik van 
overstapregelingen;
h) toegang tot noodhulpdiensten en 
locatiegegevens van de beller voor alle 
aangeboden diensten, eventuele 
beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 van Richtlijn 2002/22/EG, en 
eventuele wijzigingen daarvan;
i) de rechten met betrekking tot de 
universele dienstverlening, met inbegrip 
van, indien van toepassing, de faciliteiten 
en diensten zoals uiteengezet in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/22/EG.
De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig 
geactualiseerd. Op verzoek wordt de 
informatie voorafgaand aan de publicatie 
aan de relevante nationale instanties 
overgelegd. Elk verschil tussen de 
voorwaarden voor consumenten en 
andere eindgebruikers wordt expliciet 
vermeld. 
2. De Commissie kan 
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uitvoeringshandelingen vastleggen 
waarin de methoden voor het meten van 
de snelheid van de 
internettoegangsdiensten, de kwaliteit van 
de diensten en de methoden om deze te 
meten en de inhoud, vorm en wijze van de 
te publiceren informatie worden 
gespecificeerd, met inbegrip van de 
mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure. 
3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe stellen de lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor 
interactieve websites, gidsen of 
soortgelijke instrumenten. De 
certificering vindts plaats op basis van 
objectieve, transparante en evenredige 
criteria, met name de onafhankelijkheid 
van de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek, het 
gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, 
doeltreffende procedure voor 
klachtenbehandeling. Wanneer 
gecertificeerde vergelijkingsfaciliteiten 
niet gratis of tegen een redelijke prijs op 
de markt beschikbaar zijn, stellen de 
nationale regelgevende instanties of 
andere bevoegde nationale instanties 
dergelijke faciliteiten zelf of via derde 
partijen beschikbaar overeenkomstig de 
certificeringsvereisten. De informatie die 
door aanbieders van elektronische 
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communicatie aan het publiek wordt 
gepubliceerd, is kosteloos toegankelijk 
voor doeleinden in verband met het 
beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.
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:
(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.

Or. en

Motivering

Teruggeplaatst naar Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement 231
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter d

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;

Or. en

Amendement 232
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 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 een 
minimumsnelheid voor beschikbare data 
voor downloads en uploads tijdens de
piekuren;

Or. en

Amendement 233
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 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 
piekuren, in voorkomend geval met 
vermelding van regionale negatieve 
afwijkingen op grond van een zwakkere 
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technologische netwerkkwaliteit;

Or. de

Motivering

Het is niet mogelijk om een gestandaardiseerd aanbod op te stellen waarbij rekening wordt 
gehouden met alle regionale omstandigheden ten aanzien van de technologische 
netwerkkwaliteit. De klant moet echter in voorkomend geval worden medegedeeld dat de 
snelheden afhankelijk van het netwerk regionaal sterk kunnen verschillen.

Amendement 234
Franz Obermayr

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de prijzen voor het verhogen 
van het beschikbare datavolume op ad hoc 
of duurzame basis, de beschikbare 
datasnelheden na volledige consumptie van 
het toepasselijke datavolume en de hieraan 
verbonden kosten en de middelen voor 
eindgebruikers om te allen tijde hun 
consumptieniveau te controleren;

(ii) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de diensten en 
gespecialiseerde diensten die vallen onder 
het datavolume, de prijzen voor het 
verhogen van het beschikbare datavolume 
op ad hoc of duurzame basis, de 
beschikbare datasnelheden na volledige 
consumptie van het toepasselijke 
datavolume en de hieraan verbonden 
kosten en de middelen voor eindgebruikers 
om te allen tijde hun consumptieniveau te 
controleren;

Or. de

Motivering

Deze belangrijke informatie moet worden opgenomen!

Amendement 235
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter e – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten met 
verbeterde kwaliteit praktisch het gebruik 
van inhoud, toepassingen en diensten 
beïnvloeden;

(iii) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters praktisch het gebruik 
van inhoud, toepassingen en diensten 
kunnen beïnvloeden;

Or. en

Amendement 236
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) hun standaard contractvoorwaarden en 
criteria, met inbegrip van de
minimumcontractduur, de voorwaarden 
voor en alle kosten die van toepassing zijn 
bij de vroegtijdige beëindiging van een 
contract, de procedures en directe kosten 
die verband houden met overstappen en 
mobiliteit van nummers en andere 
identificatoren en compensatieregelingen 
voor vertraging of misbruik van 
overstapregelingen;

g) hun standaard contractvoorwaarden en 
criteria, met inbegrip van een
minimumcontractduur, de voorwaarden 
voor en alle kosten die van toepassing zijn 
bij de vroegtijdige beëindiging van een 
contract, de procedures en directe kosten 
die verband houden met overstappen en 
mobiliteit van nummers en andere 
identificatoren en compensatieregelingen 
voor vertraging of misbruik van 
overstapregelingen;

Or. en

Amendement 237
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd. 
Elk verschil tussen de voorwaarden voor 
consumenten en andere eindgebruikers 
wordt expliciet vermeld.

De informatie wordt in een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd.
De nationale autoriteiten voor 
gegevensbescherming kunnen de 
verkeersbeheersmaatregelen inzien. Elk 
verschil tussen de voorwaarden voor 
consumenten en andere eindgebruikers 
wordt expliciet vermeld.

Or. de

Amendement 238
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd. 
Elk verschil tussen de voorwaarden voor 
consumenten en andere eindgebruikers 
wordt expliciet vermeld.

De informatie wordt in een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm door middel van een 
gestandaardiseerd informatieblad voor 
klanten in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd. 
Elk verschil tussen de voorwaarden voor 
consumenten en andere eindgebruikers 
wordt expliciet vermeld en mag niet in 
voetnoten of de algemene voorwaarden 
worden vastgelegd.

Or. de



PE524.526v01-00 130/266 AM\1010616NL.doc

NL

Motivering

Deze belangrijke klanteninformatie mag niet cryptisch of onoverzichtelijk worden 
weergegeven en een gestandaardiseerd informatieblad voor klanten zorgt ervoor dat deze 
belangrijke informatie niet in de algemene voorwaarden of voetnoten verschijnt. Dit moet ook 
gelden voor belangrijke verschillen tussen de voorwaarden voor consumenten en andere 
eindgebruikers.

Amendement 239
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd.
Elk verschil tussen de voorwaarden voor 
consumenten en andere eindgebruikers 
wordt expliciet vermeld. 

De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm in de officiële taal van de lidstaat 
waar de dienst wordt aangeboden, 
gepubliceerd en regelmatig geactualiseerd. 
Op verzoek wordt de informatie 
voorafgaand aan de publicatie aan de 
relevante nationale instanties overgelegd.

Or. en

Amendement 240
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vastleggen 
waarin de methoden voor het meten van 
de snelheid van de 
internettoegangsdiensten, de kwaliteit van 
de diensten en de methoden om deze te 

Schrappen
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meten en de inhoud, vorm en wijze van de 
te publiceren informatie worden 
gespecificeerd, met inbegrip van de 
mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De 
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33, lid 2, vermelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 241
Ildikó Gáll-Pelcz, András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vastleggen 
waarin de methoden voor het meten van de 
snelheid van de internettoegangsdiensten, 
de kwaliteit van de diensten en de 
methoden om deze te meten en de inhoud, 
vorm en wijze van de te publiceren 
informatie worden gespecificeerd, met 
inbegrip van de mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De 
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 33, lid 2.

2. Het BEREC stelt, na raadpleging van 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
methoden voor het meten van de snelheid 
van de internettoegangsdiensten, de 
kwaliteit van de diensten (waaronder 
gemiddelde en geadverteerde snelheden; 
door gebruikers ondervonden kwaliteit) en 
de methoden om deze te meten en de 
inhoud, vorm en wijze van de te publiceren 
informatie worden gespecificeerd, met 
inbegrip van de mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De 
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG.

Or. en
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Motivering

Het BEREC heeft op dit gebied al richtsnoeren vastgesteld en het is het passende orgaan om 
ook andere benodigde richtsnoeren op te stellen. Bovendien moet met de technische 
verschillen voor mobiele netwerken rekening worden houden – wanneer daadwerkelijke 
snelheden/congestie niet kunnen worden gemeten en fluctueren op basis van verschillende 
factoren zoals het aantal mensen op een cel, gebruikte telefoon, enzovoorts.

Amendement 242
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vastleggen 
waarin de methoden voor het meten van de 
snelheid van de internettoegangsdiensten, 
de kwaliteit van de diensten en de 
methoden om deze te meten en de inhoud, 
vorm en wijze van de te publiceren 
informatie worden gespecificeerd, met 
inbegrip van de mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De 
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
van artikel 33, lid 2.

2. Het BEREC legt, na raadpleging van 
alle belanghebbenden, methoden vast voor 
het meten van de snelheid van de 
internettoegangsdiensten, de kwaliteit van 
de diensten en de methoden om deze te 
meten en de inhoud, vorm en wijze van de 
te publiceren informatie worden 
gespecificeerd, met inbegrip van de 
mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. Het 
BEREC houdt rekening met de parameters, 
definities en meetmethoden zoals 
beschreven in bijlage III bij 
Richtlijn 2002/22/EG. De Commissie heeft 
de bevoegdheid om door middel van 
uitvoeringshandelingen de voorstellen van 
het BEREC inzake bovengenoemde 
meetmethoden vast te stellen
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
van artikel 33, lid 2.

Or. en

Amendement 243
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3



AM\1010616NL.doc 133/266 PE524.526v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe stellen de lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor interactieve 
websites, gidsen of soortgelijke 
instrumenten. De certificering vindts plaats 
op basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, met name de 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, het gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, doeltreffende 
procedure voor klachtenbehandeling. 
Wanneer gecertificeerde 
vergelijkingsfaciliteiten niet gratis of 
tegen een redelijke prijs op de markt 
beschikbaar zijn, stellen de nationale 
regelgevende instanties of andere 
bevoegde nationale instanties dergelijke 
faciliteiten zelf of via derde partijen 
beschikbaar overeenkomstig de 
certificeringsvereisten. De informatie die 
door aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek wordt 
gepubliceerd, is kosteloos toegankelijk 
voor doeleinden in verband met het 
beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.

3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe stellen de lidstaten, na 
raadpleging van alle relevante 
belanghebbenden, een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor interactieve 
websites, gidsen of soortgelijke 
instrumenten. De certificering vindt plaats 
op basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, met name de 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, het gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, doeltreffende 
procedure voor klachtenbehandeling. De 
informatie die door aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek wordt gepubliceerd, is kosteloos 
toegankelijk voor doeleinden in verband 
met het beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.

In voorkomend geval worden bestaande 
vergelijkingswebsites gebruikt als basis 
voor de bovengenoemde onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten.

Or. en
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Amendement 244
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe stellen de lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor interactieve 
websites, gidsen of soortgelijke 
instrumenten. De certificering vindts plaats 
op basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, met name de 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, het gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, doeltreffende 
procedure voor klachtenbehandeling. 
Wanneer gecertificeerde 
vergelijkingsfaciliteiten niet gratis of tegen 
een redelijke prijs op de markt beschikbaar 
zijn, stellen de nationale regelgevende 
instanties of andere bevoegde nationale 
instanties dergelijke faciliteiten zelf of via 
derde partijen beschikbaar overeenkomstig 
de certificeringsvereisten. De informatie 
die door aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek wordt 
gepubliceerd, is kosteloos toegankelijk 
voor doeleinden in verband met het 
beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.

3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe stellen de lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor interactieve 
websites, gidsen of soortgelijke 
instrumenten. De certificering vindt plaats 
op basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, met name de 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, het gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, doeltreffende 
procedure voor klachtenbehandeling. 
Wanneer gecertificeerde 
vergelijkingsfaciliteiten niet gratis of tegen 
een redelijke prijs op de markt beschikbaar 
zijn, stellen de nationale regelgevende 
instanties of andere bevoegde nationale 
instanties, rekening houdend met open 
source-software, dergelijke faciliteiten zelf 
of via derde partijen beschikbaar 
overeenkomstig de certificeringsvereisten. 
De informatie die door aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek wordt gepubliceerd, is kosteloos en 
in open data-formaten toegankelijk voor 
doeleinden in verband met het beschikbaar 
stellen van vergelijkingsfaciliteiten.

Or. de
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Amendement 245
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 – inleidende formule

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:

4. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek verstrekken 
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 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:

Or. en

Amendement 246
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 – inleidende formule

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 

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 met name betrekking 
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volgende onderwerpen betrekking hebben: hebben op informatie en maatregelen ter 
bescherming tegen risico's voor de 
persoonlijke veiligheid of de 
onrechtmatige toegang tot 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische communicatiediensten.

Or. de

Amendement 247
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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

Schrappen

Or. de

Motivering

De particuliere sector en de uitvoerende en rechterlijke macht moeten niet worden verwisseld. 
Hier zou de wettelijke toezichthoudende instantie ontbreken. De uitvoerende macht zou dan 
de rechterlijke macht zijn en de particuliere sector de uitvoerende macht.

Amendement 248
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Motivering

Ingevoegd in artikel 25, lid 4.

Amendement 249
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de beschermingsmaatregelen tegen 
risico's voor de persoonlijke veiligheid en 
onrechtmatige toegang tot 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische communicatiediensten, 
waaronder de door de aanbieder van 
elektronische communicatie genomen 
maatregelen en alle gevolgen daarvan 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 250
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Informatievereisten voor contracten

1. Voordat een contract betreffende de 
verstrekking van een aansluiting op een 
openbaar elektronisch netwerk of 
openbare elektronische 
communicatiediensten bindend wordt, 
moeten de aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek minimaal 
de volgende informatie verstrekken aan de 
consumenten en andere eindgebruikers, 
tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen:
(a) de identiteit, het adres en de 
contactgegevens van de aanbieder en, 
indien verschillend, het adres en de 
contactinformatie voor eventuele 
klachten;
(b) de belangrijkste kenmerken van de 
geleverde diensten, waaronder 
voornamelijk:
(i)voor elk tariefplan de soorten 
aangeboden diensten, de opgenomen 
communicatievolumes en alle relevante 
parameters voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, inclusief de tijd voor de 
eerste aansluiting;
(ii)of en in welke lidstaten de toegang tot 
noodhulpdiensten en locatiegegevens van 
de bellers wordt aangeboden en eventuele 
beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 van Richtlijn 2002/22/EG;
(iii)de vormen aftersalesdiensten, 
onderhoudsdiensten en 
klantenondersteuningsdiensten die 
worden aangeboden, de voorwaarden en 
kosten voor deze diensten en de wijze 
waarop met deze diensten contact kan 
worden opgenomen;
(iv)eventuele beperkingen opgelegd door 
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de aanbieder voor het gebruik van de 
geleverde eindapparatuur, met inbegrip 
van informatie over de ontsluiting van de 
eindapparatuur en eventuele kosten bij 
het opzeggen van de overeenkomst voor 
het einde van de contractperiode;
(c) details over prijzen en tarieven (voor 
consumenten inclusief belastingen en 
mogelijke extra kosten die nog moeten 
worden betaald) en de middelen waarmee 
geactualiseerde informatie over alle van 
toepassing zijnde tarieven en kosten 
beschikbaar wordt gesteld; 
(d) aangeboden betalingsmethoden en 
eventuele kosten die aan deze 
betalingsmethoden verbonden zijn en 
beschikbare faciliteiten om de 
transparantie van de factuur te 
waarborgen en toe te zien op de omvang 
van het verbruik;
(e) de duur van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
opzegging, met inbegrip van:
(i)minimumverbruik of -duur die nodig is 
om van speciale aanbiedingen te 
profiteren;
(ii)eventuele kosten met betrekking tot 
omschakeling en overdraagbaarheid van 
nummers en andere identificatoren, 
inclusief compensatieregelingen voor 
vertraging of misbruik van het recht om 
over te stappen; 
(iii) eventuele kosten verbonden aan de 
vroegtijdige beëindiging van het contract, 
met inbegrip van de terugvordering van 
kosten met betrekking tot de 
eindapparatuur (op een pro rata temporis 
basis);
(f) eventuele vergoedingen en 
terugbetalingsregelingen met inbegrip van 
een expliciete verwijzing naar de 
wettelijke rechten van de eindgebruiker 
die gelden indien de contractuele 
kwaliteitsniveaus van de diensten niet 
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worden behaald; 
(g) in het geval van een bestaande 
verplichting op grond van artikel 25 van 
Richtlijn 2002/22/EG, de opties van de 
eindgebruikers om al dan niet hun 
persoonlijke gegevens in een map te 
kunnen bewaren en de betrokken 
gegevens;
(h) details van de producten en diensten 
die voor gehandicapte eindgebruikers 
ontworpen zijn; 
(i) de wijze waarop de procedures voor de 
beslechting van geschillen worden 
uitgevoerd, met inbegrip van 
grensoverschrijdende geschillen, 
overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 
2002/22/EG en artikel 22 van deze 
verordening;
(j) de aard van de maatregelen die door de 
aanbieder genomen kunnen worden als 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden.
2. In aanvulling op lid 1 dienen de 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek de 
eindgebruikers, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen door een 
eindgebruiker die geen consument is, de 
volgende informatie met betrekking tot 
hun internettoegangsdiensten te 
verstrekken:
(a)het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de prijzen voor het verhogen 
van het beschikbare datavolume op ad 
hoc of duurzame basis, de beschikbare 
datasnelheden na volledige consumptie 
van het toepasselijke datavolume en de 
hieraan verbonden kosten en de middelen 
voor eindgebruikers om te allen tijde hun 
consumptieniveau te controleren; 
(b) de werkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads op de 
hoofdlocatie van de eindgebruiker, 
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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;
(c) andere dienstkwaliteitsparameters;
(d) informatie over de procedures die door 
de aanbieder zijn vastgesteld om het 
verkeer te meten en te vormen om 
congestie van het netwerk te voorkomen 
en welke gevolgen deze procedures 
kunnen hebben voor de kwaliteit van de 
diensten en de bescherming van 
persoonsgegevens;
(e)een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten met 
verbeterde kwaliteit praktisch van invloed 
zijn op het gebruik van inhoud, 
toepassingen en diensten.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
de officiële taal van de lidstaat van de 
eindgebruiker verstrekt en wordt 
regelmatig geactualiseerd. Ze vormt een 
integraal onderdeel van de overeenkomst 
en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen 
zijn. De eindgebruiker ontvangt een 
schriftelijke kopie van de overeenkomst.
4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de details van de in lid 2 genoemde 
informatievereisten worden 
gespecificeerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
5. Het contract bevat tevens, op verzoek 
van de bevoegde overheden, alle 
informatie die door deze overheden wordt 
verstrekt met betrekking tot het gebruik 
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van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten voor 
onwettige activiteiten of de verspreiding 
van schadelijke inhoud en de 
bescherming tegen risico's voor de 
persoonlijke veiligheid en de
onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens zoals bedoeld in 
artikel 25, lid 4, en die relevant zijn voor 
de aangeboden dienst.

Or. en

Motivering

Teruggeplaatst naar Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement 251
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) eventueel noodzakelijke, gratis 
technische informatie voor de 
eindgebruiker om de eindapparatuur van 
zijn keuze te kunnen gebruiken

Or. en

Amendement 252
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) details over prijzen en tarieven (voor 
consumenten inclusief belastingen en 
mogelijke extra kosten die nog moeten 
worden betaald) en de middelen waarmee 

(c) details over prijzen en tarieven,
inclusief belastingen en extra kosten die 
eventueel in rekening kunnen worden 
gebracht, de middelen waarmee 
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geactualiseerde informatie over alle van 
toepassing zijnde tarieven en kosten 
beschikbaar wordt gesteld;

geactualiseerde informatie over alle van 
toepassing zijnde tarieven en kosten 
beschikbaar wordt gesteld;

Or. en

Amendement 253
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter e – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) eventuele kosten verbonden aan de 
vroegtijdige beëindiging van het contract, 
met inbegrip van de terugvordering van 
kosten met betrekking tot de 
eindapparatuur (op een pro rata temporis 
basis);

(iii) eventuele kosten verbonden aan de 
vroegtijdige beëindiging van het contract, 
met inbegrip van de terugvordering van 
kosten met betrekking tot de 
eindapparatuur, op een pro rata temporis 
basis;

Or. en

Amendement 254
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) eventuele vergoedingen en 
terugbetalingsregelingen met inbegrip van 
een expliciete verwijzing naar de wettelijke 
rechten van de eindgebruiker die gelden 
indien de contractuele kwaliteitsniveaus 
van de diensten niet worden behaald;

(f) eventuele vergoedingen en 
terugbetalingsregelingen met inbegrip van 
een expliciete verwijzing naar de wettelijke 
rechten van de eindgebruiker die gelden, 
inclusief het recht om het contract op te 
zeggen, indien de contractuele 
kwaliteitsniveaus van de diensten niet 
worden behaald;

Or. en
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Amendement 255
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in het geval van een bestaande 
verplichting op grond van artikel 25 van 
Richtlijn 2002/22/EG, de opties van de 
eindgebruikers om al dan niet hun 
persoonlijke gegevens in een map te 
kunnen bewaren en de betrokken gegevens;

(g) in het geval van een bestaande 
verplichting op grond van artikel 25 van 
Richtlijn 2002/22/EG, de opties van de 
eindgebruikers om al dan niet hun 
persoonlijke gegevens in een map te 
kunnen bewaren en de betrokken gegevens; 
overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2002/58/EG moeten eindgebruikers ook in 
kennis worden gesteld van de doeleinden 
van deze map, en moet eindgebruikers 
informatie worden verstrekt over de 
procedures voor het uitoefenen van hun 
recht om hun persoonsgegevens uit de 
desbetreffende map te controleren, 
corrigeren of verwijderen.

Or. en

Amendement 256
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de aard van de maatregelen die door de 
aanbieder genomen kunnen worden als 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden.

(j) de aard van de maatregelen die door de 
aanbieder genomen kunnen worden als 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden. Deze informatie omvat 
informatie over de communicatie-
inspectietechnieken die aan dergelijke 
maatregelen ten grondslag liggen, alsook 
de gevolgen ervan voor de persoonlijke 
levenssfeer van de eindgebruiker en voor 
de rechten inzake gegevensbescherming:
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Or. en

Amendement 257
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) de aard van de maatregelen die door de 
aanbieder genomen kunnen worden als 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden.

(j) de aard van de maatregelen die door de 
aanbieder genomen kunnen worden als 
reactie op beveiligings- en 
integriteitsincidenten of bedreigingen en 
kwetsbaarheden en hun technische 
werking en de in artikel 25, lid 5, 
gedefinieerde doelstellingen. Ook de 
gevolgen van deze maatregelen voor de 
gegevensbescherming en de privacy van 
de eindgebruikers moeten worden 
beschreven.

Or. de

Amendement 258
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter j – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens van de eindgebruikers 
worden verwerkt, en een rechtvaardiging 
daarvoor;

Or. en

Amendement 259
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het contract ook betrekking heeft op 
de verlening van internettoegangs- en 
datadiensten, omvat het naast de 
informatie die wordt bedoeld in alinea 1, 
de volgende informatie:
a) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels, de prijsregeling per eenheid of 
voor bulk op ad-hocbasis en de 
beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast;
b) de manier waarop eindgebruikers hun 
actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en de hoogte van de door hen 
geprefereerde consumptielimiet kunnen 
bepalen
c) daadwerkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads op de 
hoofdlocatie van de eindgebruiker, alsook 
de gegarandeerde minimumsnelheden;
d) andere kwaliteitsparameters als 
vastgelegd in onderhavige verordening, 
waarbij de lidstaten aanvullende 
parameters kunnen opleggen;
e) een duidelijke en eenvoudig te 
begrijpen uitleg over hoe 
datavolumebeperkingen, de werkelijk 
beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters praktisch het 
gebruik van inhoud, toepassingen en 
diensten kunnen beïnvloeden.

Or. en

Amendement 260
Franz Obermayr
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de prijzen voor het verhogen 
van het beschikbare datavolume op ad hoc 
of duurzame basis, de beschikbare 
datasnelheden na volledige consumptie van 
het toepasselijke datavolume en de hieraan 
verbonden kosten en de middelen voor 
eindgebruikers om te allen tijde hun 
consumptieniveau te controleren;

(a) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de diensten en 
gespecialiseerde diensten die vallen onder 
het datavolume, de prijzen voor het 
verhogen van het beschikbare datavolume 
op ad hoc of duurzame basis, de 
beschikbare datasnelheden na volledige 
consumptie van het toepasselijke 
datavolume en de hieraan verbonden 
kosten en de middelen voor eindgebruikers 
om te allen tijde hun consumptieniveau te 
controleren;

Or. de

Motivering

Zie artikel 25.

Amendement 261
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 minimum snelheidsvariabelen, 
gemiddelde snelheden en de snelheid 
tijdens piekuren en inclusief de mogelijke 
gevolgen van het aan derden toestaan van 
toegang via een lokaal radionetwerk;

Or. en
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Amendement 262
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten met 
verbeterde kwaliteit praktisch van invloed 
zijn op het gebruik van inhoud, 
toepassingen en diensten.

(e) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters praktisch van invloed 
kunnen zijn op het gebruik van inhoud, 
toepassingen en diensten.

Or. en

Amendement 263
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten mogen aanvullende 
vereisten handhaven of instellen met 
betrekking tot de contracten waarop dit 
artikel van toepassing is.

Or. en

Amendement 264
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De eindgebruiker heeft het recht om 
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alle door de aanbieder verzamelde 
persoonsgegevens in te zien en te 
verwijderen.

Or. de

Amendement 265
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 Schrappen
Controle van het verbruik

1. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos te kiezen voor een faciliteit die 
informatie verschaft over het 
geaccumuleerde verbruik van 
verschillende elektronische-
communicatiediensten, uitgedrukt in de 
valuta waarin de eindgebruiker wordt 
gefactureerd. Een dergelijke faciliteit 
garandeert dat, zonder toestemming van 
de eindgebruiker, de totale uitgaven 
gedurende een bepaalde periode van 
gebruik een door de eindgebruiker in te 
stellen bepaald maximumbedrag niet 
overschrijden.
2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek zorgen
ervoor dat er een passende kennisgeving 
aan de eindgebruiker wordt gestuurd als, 
het verbruik van de diensten 80% van de 
overeenkomstig lid 1 ingestelde financiële 
limiet heeft bereikt. De kennisgeving 
vermeldt de procedure die gevolgd moet 
worden om de levering van de diensten 
voort te zetten, inclusief de kosten 
hiervoor. De aanbieder stopt de levering 
en facturering van de diensten aan de 
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eindgebruiker als de financiële limiet 
dreigt te worden overschreden, tenzij en 
totdat de eindgebruiker verzoekt om 
voortzetting of hervatting van de levering 
van deze diensten. Als de financiële limiet 
wordt bereikt, blijft de eindgebruiker tot 
het einde van de overeengekomen 
factureringsperiode in staat om oproepen 
en sms-berichten te ontvangen, gratis 
telefoonnummers te bellen en 
noodoproepen te doen door te bellen naar 
het gratis toegankelijke Europese 
alarmnummer 112.
3. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek stellen, 
onmiddellijk voorafgaand aan de 
doorschakeling van het gesprek, de 
eindgebruiker in staat om gemakkelijk en 
kosteloos informatie op te vragen over de 
van toepassing zijnde tarieven voor 
telefoonnummers of diensten waarvoor 
bijzondere tariefvoorwaarden gelden, 
tenzij de nationale regelgevende instantie 
op basis van proportionaliteit een 
voorafgaande afwijking van deze 
voorwaarde heeft verleend. Dergelijke 
informatie wordt op een vergelijkbare 
wijze voor al deze telefoonnummers of 
diensten verstrekt.
4. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos voor gespecificeerde facturen te 
kiezen.

Or. en

Motivering

Teruggeplaatst naar Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement 266
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos te kiezen voor een faciliteit die 
informatie verschaft over het 
geaccumuleerde verbruik van verschillende 
elektronische-communicatiediensten, 
uitgedrukt in de valuta waarin de 
eindgebruiker wordt gefactureerd. Een 
dergelijke faciliteit garandeert dat, zonder 
toestemming van de eindgebruiker, de 
totale uitgaven gedurende een bepaalde 
periode van gebruik een door de 
eindgebruiker in te stellen bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden.

1. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos te kiezen voor een faciliteit die 
informatie verschaft over het 
geaccumuleerde verbruik van verschillende 
elektronische-communicatiediensten, 
uitgedrukt in de valuta waarin de 
eindgebruiker wordt gefactureerd. 
Dergelijke informatie over consumptie 
wordt tijdig verstrekt. Een dergelijke 
faciliteit garandeert dat, zonder 
toestemming van de eindgebruiker, de 
totale uitgaven gedurende een bepaalde 
periode van gebruik een door de 
eindgebruiker in te stellen bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden.

Or. en

Amendement 267
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos voor gespecificeerde facturen te 
kiezen.

4. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos voor gespecificeerde facturen in 
elektronische vorm of op papier te kiezen

Or. en

Amendement 268
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 Schrappen
Beëindiging van het contract

1. Tussen consumenten en aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek gesloten overeenkomsten voorzien 
niet in een minimale looptijd van meer 
dan 24 maanden. Aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek bieden eindgebruikers de 
mogelijkheid om een contract met een 
looptijd van maximaal 12 maanden af te 
sluiten. 
2. Consumenten en andere eindgebruikers 
hebben, tenzij zij anders zijn 
overeengekomen, het recht om het 
contract met een opzegtermijn van één 
maand te beëindigen, mits er zes maanden 
of meer zijn verstreken sinds de sluiting 
van het contract. Er is geen vergoeding 
verschuldigd, anders dan voor de 
restwaarde van gesubsidieerde apparatuur 
die met het contract gebundeld was op het 
moment van het sluiten van het contract
en een pro rata temporis-vergoeding voor 
andere promotionele voordelen die als 
zodanig waren aangegeven op het 
moment van de sluiting van het contract. 
Eventuele beperkingen van het gebruik 
van eindapparatuur op andere netwerken 
worden kosteloos door de aanbieder 
opgeheven, ten laatste bij de betaling van 
een dergelijke vergoeding.
3. Indien de contracten of de nationale 
wetgeving voorzien in stilzwijgende 
verlenging van de looptijd van contracten, 
stelt de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek de 
eindgebruiker hiervan tijdig in kennis, 
zodat de eindgebruiker ten minste één 
maand de tijd heeft om zich tegen de 
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stilzwijgende verlenging te verzetten. Als 
de eindgebruiker geen bezwaar indient, 
wordt het contract beschouwd als een 
contract van onbepaalde duur dat te allen 
tijde met één maand opzegtermijn 
kosteloos door de eindgebruiker kan 
worden opgezegd. 
4. Eindgebruikers hebben het recht om 
hun contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden zoals 
voorgesteld door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen 
uitsluitend in het voordeel van de 
eindgebruiker zijn. De aanbieders stellen 
de eindgebruikers tijdig, ten minste één 
maand van tevoren, van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte en informeren 
hen tegelijkertijd over hun recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen indien zij 
de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
5. Elke significante en niet-tijdelijke 
discrepantie tussen de werkelijke 
prestaties ten aanzien van snelheid of 
andere kwaliteitsparameters en de 
prestaties die de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek overeenkomstig artikel 26 heeft 
aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen 
voor eindgebruikers overeenkomstig de 
nationale wetgeving. 
6. Een abonnement op aanvullende 
diensten die door dezelfde aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek worden verstrekt, leidt niet tot 
herstart van de oorspronkelijke 
contractduur, tenzij de prijs van de 
aanvullende dienst(en) significant hoger 
is dan die van de oorspronkelijke diensten 
of wanneer de aanvullende diensten tegen 
een speciale actieprijs gekoppeld aan de 
vernieuwing van het bestaande contract 
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worden aangeboden. 
7. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek passen 
geen voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging toe die de overstap 
naar een andere dienstenaanbieder 
belemmeren of ontmoedigen.

Or. en

Motivering

Teruggeplaatst naar Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement 269
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Krachtens Richtlijn 2011/83/EG 
heeft de consument het recht om een op 
afstand of buiten verkoopruimten gesloten
contract te herroepen binnen 14 dagen na 
de sluiting van een dergelijk contract.

Or. en

Amendement 270
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Consumenten en andere eindgebruikers 
hebben, tenzij zij anders zijn 
overeengekomen, het recht om het contract 
met een opzegtermijn van één maand te 
beëindigen, mits er zes maanden of meer 

2. Consumenten en andere eindgebruikers 
die hierom verzoeken, hebben het recht om 
het contract met een opzegtermijn van één 
maand te beëindigen, mits er zes maanden 
of meer zijn verstreken sinds de looptijd 
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zijn verstreken sinds de sluiting van het 
contract. Er is geen vergoeding 
verschuldigd, anders dan voor de 
restwaarde van gesubsidieerde apparatuur 
die met het contract gebundeld was op het 
moment van het sluiten van het contract en 
een pro rata temporis-vergoeding voor 
andere promotionele voordelen die als 
zodanig waren aangegeven op het moment 
van de sluiting van het contract. Eventuele 
beperkingen van het gebruik van 
eindapparatuur op andere netwerken 
worden kosteloos door de aanbieder 
opgeheven, ten laatste bij de betaling van 
een dergelijke vergoeding.

van het contract is ingegaan. Er is geen 
vergoeding verschuldigd, anders dan voor 
de restwaarde van gesubsidieerde 
apparatuur die met het contract gebundeld 
was op het moment van het sluiten van het 
contract en een pro rata temporis-
vergoeding voor andere promotionele 
voordelen die als zodanig waren 
aangegeven op het moment van de sluiting 
van het contract. Eventuele beperkingen 
van het gebruik van eindapparatuur op 
andere netwerken worden kosteloos door 
de aanbieder opgeheven, ten laatste bij de 
betaling van een dergelijke vergoeding.

Or. en

Amendement 271
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke significante en niet-tijdelijke 
discrepantie tussen de werkelijke prestaties 
ten aanzien van snelheid of andere
kwaliteitsparameters en de prestaties die de 
aanbieder van elektronische communicatie 
aan het publiek overeenkomstig artikel 26 
heeft aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen voor 
eindgebruikers overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

5. Elke significante en niet-tijdelijke 
discrepantie tussen de werkelijke prestaties 
ten aanzien van snelheid of andere 
kwaliteitsparameters en de prestaties die de 
aanbieder van elektronische communicatie 
aan het publiek overeenkomstig artikel 26 
heeft aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen voor 
eindgebruikers overeenkomstig de 
nationale wetgeving. De eindgebruikers 
hebben in dit geval van niet-
overeenstemming met de prestaties het 
recht om hun contract op te zeggen.

Or. en
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Amendement 272
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke significante en niet-tijdelijke 
discrepantie tussen de werkelijke 
prestaties ten aanzien van snelheid of 
andere kwaliteitsparameters en de 
prestaties die de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek overeenkomstig artikel 26 heeft 
aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen 
voor eindgebruikers overeenkomstig de 
nationale wetgeving.

5. Wanneer een significante en niet-
tijdelijke afwijking bestaat van de 
prestaties die de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek overeenkomstig artikel 26 heeft 
aangegeven met betrekking tot:

Or. de

Motivering

De afwijkingen wat betreft de snelheid van de gegevensoverdracht hebben inmiddels 
aanzienlijke proporties aangenomen. Door het bijzondere recht van opzegging worden 
aanbieders van elektronische communicatiediensten aangespoord realistische 
contractinformatie te verstrekken met betrekking tot de snelheid van de gegevensoverdracht. 
Het kan van de eindgebruiker ook niet worden verwacht dat hij herhaaldelijk nauwelijks 
realiseerbare herstelmaatregelen eist, omdat deze problemen vaak zijn toe te schrijven aan 
het gebruik van het netwerk.

Amendement 273
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de snelheid van de 
gegevensoverdracht, wordt aan de 
eindgebruiker een bijzonder recht van 
opzegging toegekend;
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Or. de

Amendement 274
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) andere kwaliteitsparameters, wordt dit, 
met het oog op de bepaling van de 
rechtsmiddelen voor eindgebruikers 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
beschouwd als niet-overeenstemming.

Or. de

Amendement 275
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een abonnement op aanvullende 
diensten die door dezelfde aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek worden verstrekt, leidt niet tot 
herstart van de oorspronkelijke 
contractduur, tenzij de prijs van de 
aanvullende dienst(en) significant hoger is 
dan die van de oorspronkelijke diensten of 
wanneer de aanvullende diensten tegen een 
speciale actieprijs gekoppeld aan de 
vernieuwing van het bestaande contract 
worden aangeboden.

6. Een abonnement op aanvullende 
diensten die door dezelfde aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek worden verstrekt, leidt niet tot 
herstart van de oorspronkelijke 
contractduur, tenzij de prijs van de 
aanvullende dienst(en) significant hoger is 
dan die van de oorspronkelijke diensten of 
wanneer de aanvullende diensten tegen een 
speciale actieprijs gekoppeld aan de 
vernieuwing van het bestaande contract 
worden aangeboden. De consument wordt 
naar behoren op de hoogte gesteld en 
moet expliciet goedkeuring geven voor de 
vernieuwing.

Or. en
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Amendement 276
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten mogen aanvullende 
vereisten handhaven of instellen met 
betrekking tot de contracten waarop dit 
artikel van toepassing is.

Or. en

Amendement 277
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening

Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Gebundelde aanbiedingen

Als een dienstenbundel die aan de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn de artikelen 28 en 30 van deze 
verordening op alle onderdelen van de 
bundel van toepassing.

Or. pt

Motivering

De voorschriften voor gebundelde overeenkomsten worden overgeheveld naar de 
universeledienstenrichtlijn.
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Amendement 278
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 Schrappen
Gebundelde aanbiedingen

Als een dienstenbundel die aan de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn de artikelen 28 en 30 van deze 
verordening op alle onderdelen van de 
bundel van toepassing.

Or. en

Amendement 279
Catherine Stihler, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een dienstenbundel die aan de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn de artikelen 28 en 30 van deze 
verordening op alle onderdelen van de 
bundel van toepassing.

Als een dienstenbundel die aan de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn dit artikel en artikel 30 op alle 
onderdelen van de bundel van toepassing, 
tenzij de elektronische-
communicatiedienst een bescheiden 
onderdeel van de bundel vormt.

Or. en
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Amendement 280
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 Schrappen
Schakelen tussen en overdraagbaarheid 

van nummers
1. Alle eindgebruikers met nummers van 
een nationaal telefoonnummerplan die 
daarom verzoeken, hebben het recht om 
hun nummer(s) te behouden, ongeacht de 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek die de 
diensten aanbiedt, overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage I, deel C, van Richtlijn 
2002/22/EG, mits de aanbieder een 
aanbieder van elektronische 
communicatie is in de lidstaat waarop het 
nationale nummerplan betrekking heeft, 
of een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie die de 
bevoegde regelgevende autoriteit van de 
lidstaat van herkomst ervan in kennis 
heeft gesteld dat hij deze diensten 
aanbiedt of voornemens is aan te bieden 
in de lidstaat waarop het nationale 
nummerplan betrekking heeft. 
2. De prijsstelling tussen aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek met betrekking tot het aanbieden 
van nummeroverdraagbaarheid is 
gebaseerd op de kosten ervan; de 
eventuele rechtstreekse kosten voor de 
eindgebruiker mogen geen ontmoedigend 
effect hebben op eindgebruikers die naar 
een andere aanbieder willen overstappen.
3. De overdracht van nummers en de 
activering ervan worden binnen zo kort 
mogelijke tijd uitgevoerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
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hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt 
de activering van dit nummer binnen één 
dag na het sluiten van een dergelijke
overeenkomst plaats. Tijdens het 
overdrachtsproces mag de dienst niet 
langer dan één werkdag worden 
onderbroken. 
4. De ontvangende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek leidt het overstap- en 
overdrachtsproces. De eindgebruikers 
worden voldoende geïnformeerd over de 
overstap voor en tijdens het 
overstapproces en onmiddellijk erna. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld. 
5. Het contracten van de eindgebruiker 
met de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek wordt na het voltooien van de 
overstap automatisch beëindigd. De 
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek betaalt 
eventueel resterend krediet terug aan de 
consument die gebruikmaakt van prepaid-
diensten. 
6. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek die de 
overstap vertragen of misbruiken, door 
bijvoorbeeld de noodzakelijke informatie 
voor de overdracht niet tijdig beschikbaar 
te stellen, worden verplicht tot 
compensatie van hierdoor gedupeerde 
eindgebruikers.
7. Indien een eindgebruiker die naar een 
nieuwe aanbieder van 
internettoegangsdiensten overstapt in het 
bezit is van een e-mailadres dat door de 
overdragende aanbieder is toegewezen, 
stuurt laatstgenoemde, op verzoek van de 
eindgebruiker, gedurende twaalf 
maanden kosteloos alle aan het eerdere e-
mailadres van de eindgebruiker gerichte 
e-mailcommunicatie door naar een door 
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de eindgebruiker opgegeven nieuw e-
mailadres. Deze e-maildoorstuurdienst 
omvat een automatisch antwoordbericht 
naar alle e-mailafzenders, waarmee zij 
van het nieuwe e-mailadres van de 
eindgebruiker op de hoogte worden 
gesteld. De eindgebruiker heeft de 
mogelijkheid om te verzoeken dat het 
nieuwe e-mailadres niet in het 
automatische antwoordbericht bekend 
wordt gemaakt. 
Na de eerste periode van twaalf maanden 
biedt de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek de eindgebruiker de mogelijkheid 
om de e-maildoorstuurdienst, zo nodig 
tegen vergoeding, te verlengen. De 
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek wijst het e-
mailadres van de eindgebruiker voor een 
periode van ten minste twee jaar, en in 
ieder geval tijdens de periode waarmee de 
e-maildoorstuurdienst is verlengd, niet 
aan een andere eindgebruiker toe. 
8. De bevoegde nationale autoriteiten 
kunnen de algemene procedures voor het 
overschakelen en aansluiten vaststellen, 
met inbegrip van passende sancties voor 
aanbieders en compensatie voor 
eindgebruikers. Zij houden rekening met 
de noodzakelijke bescherming van de 
eindgebruikers gedurende het 
overstapproces en de noodzaak om de 
efficiëntie van een dergelijke werkwijze te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Teruggeplaatst naar Richtlijn 2002/22/EG.

Amendement 281
Catherine Stihler, Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ontvangende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek leidt het overstap- en 
overdrachtsproces. De eindgebruikers 
worden voldoende geïnformeerd over de 
overstap voor en tijdens het overstapproces 
en onmiddellijk erna. Eindgebruikers 
mogen niet tegen hun wil naar een andere 
aanbieder worden overgeschakeld.

4. De overdracht van nummers en de 
activering ervan worden binnen zo kort 
mogelijke tijd uitgevoerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, wordt 
de activering van dit nummer binnen één 
dag na de sluiting van een dergelijke 
overeenkomst uitgevoerd. De ontvangende 
aanbieder van elektronische communicatie 
aan het publiek leidt het overstap- en 
overdrachtsproces en zorgt ervoor dat de
eindgebruikers voldoende worden
geïnformeerd over de overstap voor en 
tijdens het overstapproces en onmiddellijk 
erna.

Zonder afbreuk te doen aan de 
bepalingen van de eerste alinea, kunnen 
de bevoegde nationale instanties de 
algemene procedure voor het schakelen 
tussen en overdragen van nummers 
vaststellen overeenkomstig de BEREC-
richtsnoeren. Zij houden rekening met de 
noodzakelijke bescherming van de 
eindgebruikers gedurende het 
overstapproces en de noodzaak om de 
efficiëntie van een dergelijke werkwijze te 
waarborgen. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken.
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen.

Or. en
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Amendement 282
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het contracten van de eindgebruiker met 
de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek wordt na het voltooien van de 
overstap automatisch beëindigd. De 
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek betaalt 
eventueel resterend krediet terug aan de 
consument die gebruikmaakt van prepaid-
diensten.

5. Het contract van de eindgebruiker met 
de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek wordt na het voltooien van de 
overstap automatisch beëindigd. De 
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek betaalt 
eventueel resterend krediet terug aan de 
consument die gebruikmaakt van prepaid-
diensten. Eindgebruikers mogen ook 
verzoeken dat hun resterende prepaid-
krediet aan de ontvangende aanbieder 
wordt overgemaakt.

Or. en

Amendement 283
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De aanbieders voorzien de 
eindgebruikers van technische informatie 
of protocollen om hun hardware te 
herprogrammeren, opdat deze compatibel 
is voor de omzetting van één aanbieder 
naar een andere. Deze informatie is 
gratis.

Or. en
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Amendement 284
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In artikel 2 wordt het volgende punt 
ingevoegd:
"(f bis) "ontvangende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek": de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek waarnaar 
het telefoonnummer of de dienst wordt 
overgedragen;"

Or. en

Motivering

Deze bepaling voegt een nieuwe definitie "ontvangende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek" in als een nieuwe definitie in artikel 2 van de universele 
dienstrichtlijn.

Amendement 285
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Aan artikel 20 wordt het volgende 
lid -1 bis toegevoegd:
"1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in de lid 1 bedoelde informatie wordt 
verstrekt op duidelijke en gemakkelijk 
toegankelijke wijze en dat zij volledig is, 
onverminderd de voorschriften van de 
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richtlijn consumentenrechten* met 
betrekking tot buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten / 
overeenkomsten op afstand. De 
consument en andere eindgebruiker die 
hierom verzoekt, ontvangen op een 
duurzaam medium een kopie van het 
contract."
___________________
* Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 304 van 
22.11.2011, blz. 64)."

Or. en

Motivering

Wijziging in overeenstemming met de richtlijn consumentenrechten.

Amendement 286
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Aan artikel 20 wordt het volgende 
lid -1 bis toegevoegd:
"-1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in de leden 1 en 1 bis bedoelde informatie 
wordt verstrekt op duidelijke en 
gemakkelijk toegankelijke wijze en dat zij 
volledig is, onverminderd de voorschriften 
van de richtlijn consumentenrechten* met 
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betrekking tot buiten verkoopruimten 
gesloten overeenkomsten / 
overeenkomsten op afstand. Consumenten 
en andere eindgebruikers die hierom 
verzoeken, hebben op zijn minst toegang 
tot een kopie van het contract in 
elektronische vorm en, indien hierom 
wordt verzocht, in schriftelijke vorm. De 
lidstaten kunnen in hun nationale 
wetgeving taalvoorschriften handhaven of 
invoeren met betrekking tot de 
contractuele informatie, om ervoor te 
zorgen dat deze informatie door de 
consument of andere eindgebruiker die 
een verzoek formuleert, gemakkelijk te 
begrijpen is.
_________________
* Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 304 van 
22.11.2011, blz. 64)."

Or. en

Motivering

Dit zou amendement 20 van het ontwerpadvies vervangen.

Amendement 287
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid -1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Aan artikel 20 wordt het volgende 
lid -1 bis toegevoegd:
"-1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie in de leden 1 en 2 op 
duidelijke, volledige en gemakkelijk 
toegankelijke wijze wordt verstrekt, in een 
officiële taal van de lidstaat waar de 
dienst wordt aangeboden, onverminderd 
de voorschriften van de richtlijn 
consumentenrechten* met betrekking tot 
buiten verkoopruimten gesloten 
overeenkomsten / overeenkomsten op 
afstand. De consument en andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, 
ontvangt op zijn minst een kopie van het 
contract in elektronische en in 
schriftelijke vorm.
______________________
* Richtlijn 2011/83/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2011 betreffende consumentenrechten, tot 
wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de 
Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van 
het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en 
van Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 304 van 
22.11.2011, blz. 64)."

Or. en

Amendement 288
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1 
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Bestaande tekst Amendement

(1 quater) Artikel 20, lid 1, wordt 
vervangen door:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten en andere hierom 
verzoekende eindgebruikers die zich 
abonneren op diensten waarbij een 
aansluiting tot het openbare 
communicatienetwerk en/of openbare 
elektronische-communicatiediensten 
worden aangeboden, recht hebben op een 
contract met een onderneming of 
ondernemingen die dergelijke aansluiting 
en/of diensten aanbieden. In het contract 
worden ten minste de volgende elementen 
in een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm 
gespecificeerd:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten en andere hierom 
verzoekende eindgebruikers die zich 
abonneren op diensten waarbij een 
aansluiting tot het openbare 
communicatienetwerk en/of openbare 
elektronische-communicatiediensten 
worden aangeboden, recht hebben op een 
contract met een onderneming of 
ondernemingen die dergelijke aansluiting 
en/of diensten aanbieden. In het contract 
wordt ten minste de volgende informatie 
gespecificeerd.

(a) de identiteit en het adres van de 
onderneming;

(a) de identiteit, het adres en de 
contactgegevens van de onderneming en, 
indien verschillend, het adres en de 
contactinformatie voor eventuele 
klachten;

(b) de verstrekte diensten, met name: (b) de belangrijkste kenmerken van de
verstrekte diensten, met name:

— het specifieke tariefplan of de 
specifieke tariefplannen waarop het 
contract betrekking heeft en voor elk van 
deze tariefplannen de soorten diensten die 
worden aangeboden, inclusief de 
communicatievolumes;

— het al dan niet bieden van toegang tot 
noodhulpdiensten en gegevens over de 
plaats waar de beller zich bevindt, en 
eventuele beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 
26;

— of en in welke lidstaat toegang wordt 
geboden tot noodhulpdiensten en gegevens 
over de plaats waar de beller zich bevindt, 
en eventuele beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 
26;

— informatie over eventuele beperkingen 
inzake toegang tot en/of gebruik van 
diensten en toepassingen, indien zulks 
volgens de nationale wetgeving 
overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
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— de minimumkwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten, te weten de wachttijd bij 
eerste aansluiting en, in voorkomend geval, 
andere parameters voor de kwaliteit van de 
dienst, zoals gedefinieerd door de nationale 
regelgevende instanties;

— de minimumkwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten, te weten de wachttijd bij 
eerste aansluiting en, in voorkomend geval, 
andere parameters voor de kwaliteit van de 
dienst, zoals gedefinieerd door de nationale 
regelgevende instanties;

— door de onderneming ingestelde 
procedures om het verkeer te meten en te 
sturen, om te voorkomen dat een 
netwerkaansluiting tot haar maximum 
wordt gevuld of overloopt, en over de 
wijze waarop deze procedures gevolgen 
kunnen hebben voor de kwaliteit van de 
dienstverlening;
— het type van de aangeboden 
onderhoudsdiensten en de verstrekte
klantondersteuningsdiensten alsmede de 
wijzen waarop contact met deze diensten 
kan worden opgenomen;

— het type van de aftersalesdiensten, 
onderhoudsdiensten en 
klantondersteuningsdiensten die worden 
verstrekt, de voorwaarden en kosten voor 
deze diensten en de wijzen waarop contact 
met deze diensten kan worden opgenomen;

— alle beperkingen die de leverancier 
heeft opgelegd met betrekking tot het 
gebruik van geleverde eindapparatuur;

— alle beperkingen die de leverancier 
heeft opgelegd met betrekking tot het 
gebruik van de geleverde eindapparatuur, 
met inbegrip van informatie over de 
ontsluiting van de eindapparatuur en 
eventuele kosten indien het contract wordt 
beëindigd;

(c) in geval van een verplichting in de zin 
van artikel 25, de keuzemogelijkheden van 
de abonnee met betrekking tot de vraag of 
zijn persoonsgegevens in een gids al dan 
niet zullen worden opgenomen, en de 
gegevens in kwestie;

(c) in geval van een verplichting in de zin 
van artikel 25, de keuzemogelijkheden van 
de abonnee met betrekking tot de vraag of 
zijn persoonsgegevens in een gids al dan 
niet zullen worden opgenomen, en de 
gegevens in kwestie;

(d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, 
de middelen voor het verkrijgen van 
actuele informatie over alle geldende 
tarieven en onderhoudskosten, aangeboden 
betalingsmethoden en verschillen qua 
kosten als gevolg van de 
betalingsmethode;

(d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, 
inclusief belastingen en extra kosten die 
eventueel in rekening kunnen worden 
gebracht, de middelen voor het verkrijgen 
van actuele informatie over alle geldende 
tarieven en onderhoudskosten;

(d bis) de betalingsmethoden die worden 
aangeboden en de eventuele kosten die 
aan deze betalingsmethoden verbonden 
zijn, alsmede de faciliteiten die 
beschikbaar zijn om de transparantie van 
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de factuur te waarborgen en toe te zien op 
de omvang van het verbruik;

(e) de looptijd van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, inclusief:

(e) de looptijd van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, inclusief:

— het minimale gebruik of de minimale 
gebruiksperiode die eventueel vereist is om 
van speciale aanbiedingen te kunnen 
genieten,

— het minimale gebruik of de minimale 
gebruiksperiode die eventueel vereist is om 
van speciale aanbiedingen te kunnen 
genieten,

— alle kosten in verband met de 
portabiliteit van nummers en andere 
identificatoren,

— eventuele kosten met betrekking tot de 
omschakeling en portabiliteit van 
nummers en andere identificatoren, 
inclusief compensatieregelingen voor 
vertraging of misbruik van het recht om 
over te stappen;

— alle kosten die bij de beëindiging van 
het contract verschuldigd zijn, inclusief 
elke terugvordering van kosten met 
betrekking tot eindapparatuur;

— alle kosten die bij de beëindiging van 
het contract verschuldigd zijn, inclusief 
elke terugvordering van kosten met 
betrekking tot eindapparatuur (op basis van 
gebruikelijke depreciatiemethoden) en 
andere promotionele voordelen (op pro 
rata temporis basis);

(f) de schadevergoedings- en 
terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 
niet aan de contractueel overeengekomen 
kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 
voldaan;

(f) de schadevergoedings- en 
terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 
niet aan contractueel overeengekomen 
kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 
voldaan, indien van toepassing met 
inbegrip van een expliciete verwijzing 
naar de wettelijke rechten van de 
consument;

(g) de wijze waarop 
geschillenbeslechtingsprocedures kunnen 
worden ingesteld overeenkomstig 
artikel 34;

(g) de wijze waarop 
geschillenbeslechtingsprocedures, inclusief 
grensoverschrijdende geschillen, kunnen 
worden ingesteld overeenkomstig 
artikel 34;

(g bis) gedetailleerde gegevens over de 
manier waarop eindgebruikers met een 
handicap informatie kunnen verkrijgen 
over de producten en diensten die voor 
hen zijn ontworpen;

(h) het type actie dat door de onderneming 
kan worden ondernomen in reactie op 
beveiligings- en integriteitsincidenten of 

(h) het type actie dat door de onderneming 
kan worden ondernomen in reactie op 
beveiligings- en integriteitsincidenten of 
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bedreigingen en kwetsbaarheden. bedreigingen en kwetsbaarheden.
De lidstaten mogen ook voorschrijven dat 
het contract alle eventueel daartoe door de 
bevoegde overheidsinstanties verstrekte 
informatie over het gebruik van 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten voor onwettige activiteiten of de 
verspreiding van schadelijke inhoud en 
over beschermingsmaatregelen tegen 
gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in 
artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van 
toepassing is op de aangeboden dienst."

De lidstaten mogen ook voorschrijven dat 
het contract alle eventueel daartoe door de 
bevoegde overheidsinstanties verstrekte 
informatie over het gebruik van 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten voor onwettige activiteiten of de 
verspreiding van schadelijke inhoud en 
over beschermingsmaatregelen tegen 
gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in 
artikel 21, lid 4, wordt gewezen en die van 
toepassing is op de aangeboden dienst."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Dit vervangt amendement 21 van het ontwerpadvies.

Amendement 289
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1

Huidige tekst Amendement

(1 quater) Artikel 20, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten en andere hierom 
verzoekende eindgebruikers die zich 
abonneren op diensten waarbij een 
aansluiting tot het openbare 
communicatienetwerk en/of openbare 
elektronische-communicatiediensten 
worden aangeboden, recht hebben op een 
contract met een onderneming of 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten en andere hierom 
verzoekende eindgebruikers die zich 
abonneren op diensten waarbij een 
aansluiting tot het openbare 
communicatienetwerk en/of openbare 
elektronische-communicatiediensten 
worden aangeboden, recht hebben op een 
contract met een onderneming of 
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ondernemingen die dergelijke aansluiting 
en/of diensten aanbieden. In het contract 
worden ten minste de volgende elementen 
in een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm 
gespecificeerd:

ondernemingen die dergelijke aansluiting 
en/of diensten aanbieden. In het contract 
worden ten minste de volgende elementen 
in een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm 
gespecificeerd:

a) de identiteit en het adres van de 
onderneming;

a) de identiteit, het adres en de 
contactgegevens van de onderneming en, 
indien verschillend, het adres en de 
contactinformatie voor eventuele 
klachten;

b) de verstrekte diensten, met name: b) de belangrijkste kenmerken van de 
verstrekte diensten, met name:

– het specifieke tariefplan of de specifieke 
tariefplannen waarop het contract 
betrekking heeft en voor elk van deze 
tariefplannen de soorten diensten die 
worden aangeboden, inclusief de 
communicatievolumes;
– in geval van tariefplannen met een 
vooraf bepaald communicatievolume, de 
mogelijkheid voor consumenten om het 
ongebruikte volume van de voorgaande 
factureringsperiode over te dragen,

- het al dan niet bieden van toegang tot 
noodhulpdiensten en gegevens over de 
plaats waar de beller zich bevindt, en
eventuele beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig artikel 
26;

– toegang tot noodhulpdiensten en 
gegevens over de plaats waar de beller zich 
bevindt ten behoeve van alle diensten die 
op dit gebied worden aangeboden, 
eventuele beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 en eventuele wijzigingen 
hiervan;

- informatie over eventuele beperkingen 
inzake toegang tot en/of gebruik van 
diensten en toepassingen, indien zulks 
volgens de nationale wetgeving 
overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
- de minimumkwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten, te weten de wachttijd bij 
eerste aansluiting en, in voorkomend geval, 
andere parameters voor de kwaliteit van de 
dienst, zoals gedefinieerd door de nationale 
regelgevende instanties;

– de minimumkwaliteitsniveaus van de 
geboden diensten, te weten de wachttijd bij 
eerste aansluiting en, in voorkomend geval, 
andere parameters voor de kwaliteit van de 
dienst, zoals gedefinieerd door de nationale 
regelgevende instanties;
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- door de onderneming ingestelde 
procedures om het verkeer te meten en te 
sturen, om te voorkomen dat een 
netwerkaansluiting tot haar maximum 
wordt gevuld of overloopt, en over de 
wijze waarop deze procedures gevolgen 
kunnen hebben voor de kwaliteit van de 
dienstverlening;
- het type van de aangeboden
onderhoudsdiensten en de verstrekte
klantondersteuningsdiensten alsmede de 
wijzen waarop contact met deze diensten 
kan worden opgenomen;

– het type van de aftersalesdiensten,
onderhoudsdiensten en 
klantondersteuningsdiensten die worden 
verstrekt, de voorwaarden en kosten voor 
deze diensten alsmede de wijzen waarop 
contact met deze diensten kan worden 
opgenomen;

- alle beperkingen die de leverancier heeft 
opgelegd met betrekking tot het gebruik 
van geleverde eindapparatuur;

– alle beperkingen die de leverancier heeft 
opgelegd met betrekking tot het gebruik 
van geleverde eindapparatuur, met 
inbegrip van informatie over de 
ontsluiting van de eindapparatuur en 
eventuele bijbehorende kosten in geval 
van opzegging van het contract voor het 
einde van de minimale contractperiode;

- op aanvraag, gratis, en behoudens 
bewezen technische onverenigbaarheid, 
technische informatie die de 
eindgebruiker nodig heeft voor de goede 
werking van de eindapparatuur van zijn 
keuze voor alle in zijn contract vermelde 
diensten;

c) in geval van een verplichting in de zin 
van artikel 25, de keuzemogelijkheden van 
de abonnee met betrekking tot de vraag of 
zijn persoonsgegevens in een gids zullen 
worden opgenomen en de gegevens in 
kwestie;

c) in geval van een verplichting in de zin 
van artikel 25, de keuzemogelijkheden van 
de abonnee met betrekking tot de vraag of 
zijn persoonsgegevens in een gids zullen 
worden opgenomen en de gegevens in 
kwestie;

d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, 
de middelen voor het verkrijgen van 
actuele informatie over alle geldende 
tarieven en onderhoudskosten, aangeboden 
betalingsmethoden en verschillen qua 
kosten als gevolg van de 
betalingsmethode;

d) bijzonderheden van prijzen en tarieven, 
inclusief belastingen en extra kosten die 
eventueel kunnen worden aangerekend,
de middelen voor het verkrijgen van 
actuele informatie over alle geldende 
tarieven en onderhoudskosten;

d bis) aangeboden betalingsmethoden en 
verschillen qua kosten als gevolg van de 
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betalingsmethode, en beschikbare 
faciliteiten om de transparantie van de 
factuur te waarborgen en toe te zien op de 
omvang van het verbruik;

e) de looptijd van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, inclusief:

e) de looptijd van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
beëindiging van de diensten en van het 
contract, inclusief:

- het minimale gebruik of de minimale 
gebruiksperiode die eventueel vereist is om 
van speciale aanbiedingen te kunnen 
genieten,

– het minimale gebruik of de minimale 
gebruiksperiode die eventueel vereist is om 
van speciale aanbiedingen te kunnen 
genieten,

- alle kosten in verband met de portabiliteit 
van nummers en andere identificatoren,

– alle kosten in verband met het 
overstappen naar een ander nummer en
de portabiliteit van nummers en andere 
identificatoren, inclusief 
compensatieregelingen voor vertraging of 
misbruik met betrekking tot overstappen,

- alle kosten die bij de beëindiging van het 
contract verschuldigd zijn, inclusief elke
terugvordering van kosten met betrekking 
tot eindapparatuur;

– alle kosten die bij de vroegtijdige
beëindiging van het contract verschuldigd 
zijn, inclusief elke terugvordering van 
kosten met betrekking tot eindapparatuur 
(op basis van gebruikelijke 
depreciatiemethoden) en andere 
promotionele voordelen (op pro rata 
temporis-basis);

f) de schadevergoedings- en 
terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 
niet aan de contractueel overeengekomen 
kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 
voldaan;

f) de schadevergoedings- en 
terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 
niet aan de contractueel overeengekomen 
kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 
voldaan, indien van toepassing met 
inbegrip van een expliciete verwijzing 
naar de wettelijke rechten van de 
consument;

g) de wijze waarop 
geschillenbeslechtingsprocedures kunnen 
worden ingeleid overeenkomstig artikel 34;

g) de wijze waarop procedures voor de 
beslechting van geschillen, inclusief 
grensoverschrijdende geschillen, kunnen 
worden ingeleid overeenkomstig artikel 34;

g bis) gedetailleerde gegevens over de 
manier waarop eindgebruikers met een 
handicap informatie kunnen verkrijgen 
over de producten en diensten die voor 
hen zijn ontworpen;

h) het type actie dat door de onderneming h) het type actie dat door de onderneming 
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kan worden ondernomen in reactie op 
beveiligings- en integriteitsincidenten of 
bedreigingen en kwetsbaarheden.

kan worden ondernomen in reactie op 
beveiligings- en integriteitsincidenten of 
bedreigingen en kwetsbaarheden.

De lidstaten mogen ook voorschrijven dat 
het contract alle eventueel daartoe door de 
bevoegde overheidsinstanties verstrekte 
informatie over het gebruik van 
elektronischecommunicatienetwerken en -
diensten voor onwettige activiteiten of de 
verspreiding van schadelijke inhoud en 
over beschermingsmaatregelen tegen 
gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 
21, lid 4, wordt gewezen en die van 
toepassing is op de aangeboden dienst."

De lidstaten mogen ook voorschrijven dat 
het contract alle eventueel daartoe door de 
bevoegde overheidsinstanties verstrekte 
informatie over het gebruik van 
elektronische communicatienetwerken en -
diensten voor onwettige activiteiten of de 
verspreiding van schadelijke inhoud en 
over beschermingsmaatregelen tegen 
gevaren voor de persoonlijke veiligheid, de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bevat waarnaar in artikel 
21, lid 4, wordt gewezen en die van 
toepassing is op de aangeboden dienst."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:nl:HTML)

Amendement 290
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Aan artikel 20 wordt het 
volgende lid 1 bis toegevoegd:
"1 bis. Als het contract ook betrekking 
heeft op de verlening van 
internettoegangs- en datadiensten, omvat 
het naast de informatie die wordt bedoeld 
in lid 1, ook de volgende informatie:
(a) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
prijsregeling voor bulkdata en eventuele 
drempels die verband houden met de 
specifieke prijsregeling of -regelingen 
waarop het contract van toepassing is. 
Voor datavolumes boven de drempels, de 
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prijsregeling per eenheid of voor bulk op 
ad-hoc- of permanente basis en eventuele 
beperkingen van de datasnelheid die 
kunnen worden toegepast op de specifieke 
prijsregeling of -regelingen waarop het 
contract van toepassing is;
(b) de manier waarop eindgebruikers hun 
actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en vrijwillige beperkingen 
kunnen instellen;
(c) voor vaste dataverbindingen, een 
raming van de datasnelheid die op de 
locatie van de eindgebruiker voor 
downloads en uploads beschikbaar is;
(d) voor mobiele data, een raming van de
gemiddelde download- en uploadsnelheid 
die kan worden gehaald met normale 
draadloze netwerkdekking, en de 
snelheidsbandbreedte die kan worden 
gehaald;
(e) andere parameters voor de kwaliteit 
van de dienstverlening, overeenkomstig de 
definitie in artikel 24, lid 2, van 
Verordening (XXX)*;
(f) informatie over door de aanbieder 
vastgestelde procedures om het verkeer te 
meten en vorm te geven, inclusief een 
indicatie van de onderliggende 
communicatie-inspectiemethoden 
waarvan gebruik wordt gemaakt voor 
redelijke verkeersbeheermaatregelen en 
informatie over de gevolgen die deze 
maatregelen kunnen hebben voor de 
kwaliteit van de dienstverlening, de 
persoonlijke levenssfeer van de 
eindgebruikers en de bescherming van de 
persoonsgegevens; en
(g) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de manier waarop eventuele 
volumebeperkingen, de werkelijk 
beschikbare snelheidsbandbreedte en 
andere parameters voor de kwaliteit van 
de dienstverlening, en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten in 
de praktijk gevolgen kunnen hebben voor 
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het gebruik van inhoud, toepassingen en 
diensten.
__________________
* Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van maatregelen inzake de 
Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van Richtlijnen 
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG 
en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en 
(EU) nr. 531/2012 (PB L XXX van 
XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. en

Motivering

Dit zou amendement 22 van het ontwerpadvies vervangen.

Amendement 291
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Aan artikel 20 wordt het 
volgende lid 1 bis toegevoegd:
"1 bis. Als het contract ook betrekking 
heeft op de verlening van 
internettoegangs- en datadiensten, omvat 
het naast de informatie die wordt bedoeld 
in lid 1, ook de volgende informatie:
(a) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels, de prijsregeling per eenheid of 
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voor bulk op ad-hoc- of permanente basis 
en de beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast;
(b) de manier waarop eindgebruikers hun 
actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en of en hoe vrijwillige 
beperkingen eventueel kunnen worden 
ingesteld;
(c) voor vaste dataverbindingen, een 
raming van de datasnelheid die op de 
locatie van de eindgebruiker voor 
downloads en uploads beschikbaar is;
(d) voor mobiele data, een raming van de 
gemiddelde download- en uploadsnelheid 
en snelheidsbandbreedte die naar 
verwachting kunnen worden gehaald met 
een normale dekking van draadloze 
netwerken op de netwerken die onder het 
contract vallen;
(e) andere parameters voor de kwaliteit 
van de dienstverlening, overeenkomstig de 
definitie in artikel 24, lid 2, van 
Verordening (XXX)*;
(f) informatie over door de aanbieder 
vastgestelde procedures om het verkeer te 
meten en vorm te geven, inclusief een 
indicatie van de onderliggende 
communicatie-inspectiemethoden 
waarvan gebruik wordt gemaakt voor 
redelijke verkeersbeheermaatregelen en 
informatie over de gevolgen die deze 
maatregelen kunnen hebben voor de 
kwaliteit van de dienstverlening, de 
persoonlijke levenssfeer van de 
eindgebruikers en de bescherming van de 
persoonsgegevens; en
(g) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de manier waarop eventuele 
volumebeperkingen, de beschikbare 
snelheidsbandbreedte en andere 
parameters voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten in 
de praktijk gevolgen kunnen hebben voor 
het gebruik van inhoud, toepassingen en 
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diensten.
_________________
* Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van maatregelen inzake de 
Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van Richtlijnen 
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG 
en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en 
(EU) nr. 531/2012 (PB L XXX van 
XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. en

Motivering

Aangepaste versie van de voorstellen van de rapporteur over dit artikel. Voor 
mobielenetwerkdekking moet worden opgemerkt dat dit afhankelijk is van het netwerk dat 
onder het contract valt, en dit moet derhalve worden aangegeven. Terwijl de ervaringen met 
zeer hoge rekeningen hebben geleid tot consumptielimieten voor roamingdiensten, zijn zulke 
problemen er niet bij nationale communicatiediensten. Het lijkt daarom onevenredig om 
tenuitvoerlegging van individuele consumptielimieten verplicht te stellen.

Amendement 292
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) In artikel 20 wordt het 
volgende ingevoegd:
"1 bis. Als het contract ook betrekking 
heeft op de verlening van 
internettoegangs- en datadiensten, omvat 
het naast de informatie die wordt bedoeld 
in lid 1, ook de volgende informatie:
a) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
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prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels, de prijsregeling per eenheid of 
voor bulk op ad-hoc- of permanente basis 
en de beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast;
b) de manier waarop eindgebruikers hun 
actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en vrijwillige beperkingen 
kunnen instellen als hun consumptie 
extra kosten meebrengt in het geval van 
contracten die forfaitaire datavolumes 
voorzien;
c) voor vaste dataverbindingen, een 
indicatie van de reële datasnelheid die op 
de locatie van de eindgebruiker voor 
downloads en uploads beschikbaar is;
d) voor mobiele data, een raming van de 
gemiddelde download- en uploadsnelheid 
die kan worden gehaald met normale 
draadlozenetwerkdekking, en de 
snelheidsbandbreedte die kan worden 
gehaald;
e) andere parameters voor de kwaliteit 
van de dienstverlening, overeenkomstig de 
definitie in artikel 24, lid 2, van 
Verordening (XXX)*;
f) informatie over de procedures die door 
de aanbieder zijn vastgesteld om het 
verkeer te meten en te vormen, 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van 
Verordening (XXX)*, met inbegrip van 
een vermelding van de onderliggende 
methoden voor controle van 
communicatie met het oog op redelijk 
verkeersbeheer, en de wijze waarop deze 
procedures de kwaliteit van de diensten en 
de persoonlijke levenssfeer van de 
eindgebruikers alsmede de bescherming 
van persoonsgegevens kunnen 
beïnvloeden; en
g) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare 
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snelheidsbandbreedte en andere 
kwaliteitsparameters praktisch van 
invloed zijn op het gebruik van inhoud, 
toepassingen en diensten;
h) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de verdeling van de beschikbare 
bandbreedte tussen de 
internettoegangsdienst en 
gespecialiseerde diensten, en over de 
gevolgen die deze verdeling kan hebben 
op het gebruik van inhoud, toepassingen 
en diensten, waarbij toegang tot internet 
de prioriteit moet krijgen, behalve als de 
consument er anders over beslist.
_________________
* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. fr

Amendement 293
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(1 sexies) Artikel 20, lid 2, wordt 
vervangen door:

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
abonnees zonder boete hun contract 
kunnen opzeggen wanneer zij op de 

"2. Consumenten en andere 
eindgebruikers die hierom verzoeken, 
hebben het recht om het contract met een 
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hoogte worden gesteld van wijzigingen in 
de voorwaarden die worden voorgesteld 
door de onderneming die de 
elektronischecommunicatienetwerken 
en/of -diensten verstrekt. De abonnees 
worden tijdig en ten minste één maand 
vooraf naar behoren op de hoogte gesteld 
van dergelijke wijzigingen en worden 
tegelijkertijd op de hoogte gesteld van hun 
recht om zonder boete hun contract op te 
zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden 
niet aanvaarden. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de nationale regelgevende 
instanties het formaat van dergelijke 
kennisgevingen kunnen specificeren."

opzegtermijn van één maand te 
beëindigen, mits er zes maanden of meer 
zijn verstreken sinds de geldigheidsduur 
van het contract is ingegaan. Er is geen 
vergoeding verschuldigd, anders dan voor 
de restwaarde van gesubsidieerde 
apparatuur die met het contract 
gebundeld was op het moment van het 
sluiten van het contract en een pro rata 
temporis-vergoeding voor andere 
promotionele voordelen die als zodanig 
waren aangegeven op het moment van de 
sluiting van het contract. Eventuele 
beperkingen van het gebruik van 
eindapparatuur op andere netwerken 
worden kosteloos door de aanbieder 
opgeheven, ten laatste bij de betaling van 
een dergelijke vergoeding."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Amendement 294
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) in artikel 20 wordt het volgende 
lid 2 bis toegevoegd:
"2 bis. Het BEREC vaardigt richtsnoeren 
uit voor het opstellen van 
standaardsjablonen voor contracten die 
de krachtens leden 1 en 1 bis van dit 
artikel vereiste informatie bevatten. Alle 
BEREC-richtsnoeren voor de 
meetmethoden en publicatievormen van 
ramingen van snelheden van het 
dataverkeer, als opgenomen in artikel 21. 
lid 3 bis, zijn van toepassing op de 
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krachtens lid 1 bis van dit artikel vereiste 
contractuele informatie."

Or. en

Motivering

Voorstel van de rapporteur aangepast middels vervanging van "Alle BEREC-standaarden"
door "Alle BEREC-richtsnoeren" overeenkomstig het amendement van de rapporteur waarin 
artikel 3 bis (nieuw) wordt ingevoegd.

Amendement 295
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 20 bis
Looptijd en beëindiging van het contract

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
maximumlooptijd van contracten die 
worden gesloten tussen consumenten en 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, 24 
maanden bedraagt. Aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek bieden de consumenten de 
mogelijkheid van contracten van 
12 maanden.
2. De consument heeft het recht een op 
afstand of buiten verkoopruimten gesloten 
contract te herroepen binnen 14 dagen na 
de sluiting ervan, overeenkomstig 
Richtlijn 2011/83/EU.
3. Wanneer in het contract of in de 
nationale wetgeving is bepaald dat 
contracten met een vastgestelde looptijd 



AM\1010616NL.doc 185/266 PE524.526v01-00

NL

(in tegenstelling tot een minimumlooptijd) 
automatisch worden overgedragen, stelt 
de aanbieder van elektronische-
communicatiediensten de consumenten 
hiervan tijdig in kennis opdat de 
consument ten minste één maand heeft 
om tegen een dergelijke automatische 
overdracht bezwaar te maken. Indien de 
consument geen bezwaar maakt tegen een 
dergelijke automatische overdracht, wordt 
het contract beschouwd als een 
permanent roulerend contract dat door de 
consument te allen tijde kosteloos, 
uitgezonderd de kosten voor de 
dienstverlening gedurende de 
opzegtermijn, met één maand 
opzegtermijn kan worden opgezegd. 
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten het recht hebben om hun 
contract na ontvangst van een 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden die door de 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek worden 
voorgesteld en voor hen materieel nadelig 
zijn, kosteloos op te zeggen. De 
aanbieders stellen de consumenten tijdig, 
ten minste één maand van tevoren, van 
dergelijke wijzigingen op de hoogte en 
informeren hen tegelijkertijd over hun 
recht om hun contract kosteloos op te 
zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden 
niet aanvaarden. Lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing.
5. Elke significante en regelmatig 
voorkomende discrepantie tussen de 
werkelijke prestaties ten aanzien van 
snelheid of andere kwaliteitsparameters 
en de prestaties die de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek overeenkomstig artikel 20 heeft 
aangegeven, wordt als non-conformiteit
beschouwd met het oog op de bepaling 
van de rechtsmiddelen voor 
eindgebruikers overeenkomstig de 
nationale wetgeving.
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6. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
abonnement op aanvullende diensten die 
door dezelfde aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek worden 
verstrekt, niet leidt tot herstart van de 
oorspronkelijke contractduur, tenzij de 
prijs van de aanvullende dienst(en) 
significant hoger is dan die van de 
oorspronkelijke diensten of wanneer de 
aanvullende diensten tegen een speciale 
actieprijs gekoppeld aan de vernieuwing 
van het bestaande contract worden 
aangeboden.
7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek geen 
voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging toepassen die de 
overstap naar een andere 
dienstenaanbieder belemmeren of 
ontmoedigen.
8. Als een aan de consument aangeboden 
dienstenbundel ten minste een verbinding 
met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn bovenstaande bepalingen van 
toepassing, in voorkomend geval 
gezamenlijk, op deze onderdelen van de 
bundel, en zijn ze bovendien van 
toepassing, los van eventuele, op lineaire 
omroepdiensten toepasbare regelgeving 
inzake contractbeëindiging en 
overstappen."

Or. en

Motivering

Dit zou amendement 26 van het ontwerpadvies vervangen.

Amendement 296
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) "Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 20 bis
Looptijd en beëindiging van het contract

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
maximumlooptijd van contracten die 
worden gesloten tussen consumenten en 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, 24 
maanden bedraagt. Aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek bieden de consumenten de 
mogelijkheid van contracten zonder 
verbintenisperiode.
2. De consument heeft het recht een op 
afstand of buiten verkoopruimten gesloten 
contract te herroepen binnen 14 dagen na 
de sluiting ervan, overeenkomstig 
Richtlijn 2011/83/EU.
3. Indien in het contract of in de nationale 
wetgeving is voorzien dat de looptijd van 
contracten stilzwijgend wordt verlengd, 
stelt de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek de 
consument en alle andere eindgebruikers 
die hierom verzoeken, hiervan tijdig in 
kennis, zodat de consument, en elke 
andere eindgebruiker die hierom verzoekt, 
ten minste één maand de tijd heeft om 
zich tegen de stilzwijgende verlenging te 
verzetten. Als de consument, en elke 
andere eindgebruiker die hierom verzoekt, 
zich niet tegen de stilzwijgende verlenging 
verzet, wordt het contract beschouwd als 
een permanent roulerend contract dat 
door de consument, en door elke andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, te 
allen tijde kosteloos met één maand 
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opzegtermijn kan worden opgezegd.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten en andere eindgebruikers 
die hierom verzoeken, het recht hebben 
om hun contract na ontvangst van een 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden die door de 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek worden 
voorgesteld, kosteloos op te zeggen. De 
aanbieders stellen de consumenten tijdig, 
ten minste één maand van tevoren, van 
dergelijke wijzigingen op de hoogte en 
informeren hen tegelijkertijd over hun 
recht om hun contract kosteloos op te 
zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden 
niet aanvaarden. Lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing.
5. Elke significante discrepantie tussen de 
werkelijke prestaties ten aanzien van 
snelheid of andere kwaliteitsparameters 
en de prestaties die de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek overeenkomstig artikel 20 heeft 
aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen 
voor consumenten, en elke andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
abonnement op aanvullende diensten die 
door dezelfde aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek worden 
verstrekt, niet leidt tot herstart van de 
oorspronkelijke contractduur, tenzij de 
prijs van de aanvullende dienst(en) 
significant hoger is dan die van de 
oorspronkelijke diensten of wanneer, met 
uitdrukkelijke instemming van de 
consument, de aanvullende diensten tegen 
een speciale actieprijs gekoppeld aan de 
vernieuwing van het bestaande contract 
worden aangeboden.
7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbieders van elektronische 



AM\1010616NL.doc 189/266 PE524.526v01-00

NL

communicatie aan het publiek geen 
voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging toepassen die de 
overstap naar een andere 
dienstenaanbieder belemmeren of 
ontmoedigen."

Or. fr

Amendement 297
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 octies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) Het volgende artikel 20 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 20 bis
Looptijd en beëindiging van het contract

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
maximumlooptijd van contracten die 
worden gesloten tussen consumenten en 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, 24 
maanden bedraagt. Aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek bieden de consumenten de 
mogelijkheid van contracten van 
12 maanden.
2. Indien er in het contract of in de 
nationale wetgeving in is voorzien dat de 
looptijd van contracten stilzwijgend wordt 
verlengd, stelt de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek de consument en alle andere 
eindgebruikers die hierom verzoeken, 
hiervan tijdig in kennis, zodat de 
consument, en elke andere eindgebruiker 
die hierom verzoekt, ten minste één 
maand de tijd heeft om zich tegen de 
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stilzwijgende verlenging te verzetten. Als 
de consument, en elke andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, zich 
niet tegen de stilzwijgende verlenging 
verzet, wordt het contract beschouwd als 
een permanent roulerend contract dat 
door de consument, en door elke andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, te 
allen tijde kosteloos met één maand 
opzegtermijn kan worden opgezegd.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
consumenten en andere eindgebruikers 
die hierom verzoeken het recht hebben
hun contract kosteloos op te zeggen, na 
ontvangst van een kennisgeving van 
wijzigingen in de contractuele 
voorwaarden die voor hen niet voordelig 
zijn en door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek worden voorgesteld. De 
aanbieders stellen de consumenten tijdig, 
ten minste één maand van tevoren, van 
dergelijke wijzigingen op de hoogte en 
informeren hen tegelijkertijd over hun 
recht om hun contract kosteloos op te 
zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden 
niet aanvaarden. Lid 2 is van 
overeenkomstige toepassing.
4. Elke significante discrepantie tussen de 
werkelijke prestaties ten aanzien van 
snelheid of andere kwaliteitsparameters 
en de kwaliteitsparameters die de 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek 
overeenkomstig artikel 20 heeft 
aangegeven, wordt als niet-
overeenstemming beschouwd met het oog 
op de bepaling van de rechtsmiddelen 
voor consumenten, en elke andere 
eindgebruiker die hierom verzoekt, 
overeenkomstig de nationale wetgeving.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
abonnement op aanvullende diensten die 
door dezelfde aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek worden 
verstrekt, niet leidt tot herstart van de 
oorspronkelijke contractduur, tenzij de 
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prijs van de aanvullende dienst(en) hoger 
is dan die van de oorspronkelijke diensten 
of wanneer de aanvullende diensten tegen 
een speciale actieprijs gekoppeld aan de 
vernieuwing van het bestaande contract 
worden aangeboden.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek geen 
voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging toepassen die de 
overstap naar een andere 
dienstenaanbieder belemmeren of 
ontmoedigen."

Or. en

Motivering

The right to withdraw from distance or off-premise contracts within 14 is already provided 
for in the Consumer Rights Directive and therefore does not require explicit mention. 
Consumers should be protected against changes to contract conditions. However, this should 
only be the case if the changes are not to their advantage as the intention is to protect and not 
to provide for more opportunities to end a contract. Otherwise, a consumer could end a 
contract even if the provider were to lower the prices. In case of changes "neutral" for the 
consumer, a right to end should, however, apply, which is why it is not suggested to refer to 
"changes to the detriment of the consumer" but rather "not to the advantage".

Amendement 298
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21

Bestaande tekst Amendement

(1 nonies) Artikel 21 wordt vervangen 
door het volgende:

"Artikel 21 "Artikel 21
Transparantie en bekendmaking van 

informatie
Transparantie en bekendmaking van 

informatie
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
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nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronischecommunicatienetwerken 
en/of openbare elektronische
communicatiediensten aanbieden, kunnen 
verplichten transparante, vergelijkbare, 
toereikende en bijgewerkte informatie 
over de geldende prijzen en tarieven, 
eventuele in rekening gebrachte kosten bij 
beëindiging van een overeenkomst en de 
algemene voorwaarden bekend te maken 
in verband met de toegang tot en het 
gebruik van door hen overeenkomstig 
bijlage II aan de eindgebruikers en aan de 
consumenten aangeboden diensten. 
Dergelijke informatie is duidelijk en 
volledig en wordt bekendgemaakt in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm. De 
nationale regelgevende instanties kunnen 
aanvullende vereisten formuleren met 
betrekking tot de vorm waarin dergelijke 
informatie moet worden bekendgemaakt.

aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, tenzij over 
aanbiedingen individueel is 
onderhandeld, transparante, 
vergelijkbare, toereikende en actuele 
informatie publiceren over:

a) hun naam, adres en contactgegevens;
b) voor elk tariefplan van de geboden 
diensten en de relevante kwaliteit van de 
dienstverleningsparameters, de geldende 
prijzen (voor consumenten, met inbegrip 
van belastingen) en andere toepasselijke 
kosten (toegang, gebruik, onderhoud en 
eventuele extra kosten), evenals de kosten 
met betrekking tot eindapparatuur;
c) geldende tarieven voor elk nummer of 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden;
d) de kwaliteit van hun diensten, 
overeenkomstig de 
uitvoeringshandelingen als bedoeld in 
lid 2;
e) internettoegangsdiensten, waar 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende:
(i) daadwerkelijk beschikbare 
datasnelheid voor downloads en uploads 
in de lidstaat van de gebruiker, met 
inbegrip van de piekuren;
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(ii) het niveau van de geldende 
datavolumebeperkingen, indien van 
toepassing, de prijzen voor het verhogen 
van het beschikbare datavolume op ad 
hoc of duurzame basis, de beschikbare 
datasnelheden na volledige consumptie 
van het toepasselijke datavolume en de 
hieraan verbonden kosten en de middelen 
voor eindgebruikers om te allen tijde hun 
consumptieniveau te controleren;
(iii) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten met 
verbeterde kwaliteit praktisch het gebruik 
van inhoud, toepassingen en diensten 
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;
f) genomen maatregelen om de 
gelijkwaardigheid van toegang voor 
gehandicapte eindgebruikers te 
waarborgen, met inbegrip van regelmatig 
bijgewerkte informatie over de details van 
de producten en diensten die voor hen 
ontworpen zijn;
g) hun standaard contractvoorwaarden en 
criteria, met inbegrip van de 
minimumcontractduur, de voorwaarden 
voor en alle kosten die van toepassing zijn 
bij de vroegtijdige beëindiging van een 
contract, de procedures en directe kosten 
die verband houden met overstappen en 
mobiliteit van nummers en andere 
identificatoren en compensatieregelingen 
voor vertraging of misbruik van 
overstapregelingen;
h) toegang tot noodhulpdiensten en 
locatiegegevens van de beller voor alle 
aangeboden diensten, eventuele 
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beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 van onderhavige richtlijn, en 
eventuele wijzigingen daarvan;
i) de rechten met betrekking tot de 
universele dienstverlening, met inbegrip 
van, indien van toepassing, de faciliteiten 
en diensten zoals uiteengezet in bijlage I 
bij onderhavige richtlijn. De informatie 
wordt op een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm in de 
officiële taal van de lidstaat waar de 
dienst wordt aangeboden, gepubliceerd en 
regelmatig geactualiseerd. Op verzoek 
wordt de informatie voorafgaand aan de 
publicatie aan de relevante nationale 
instanties overgelegd. Elk verschil tussen 
de voorwaarden voor consumenten en 
andere eindgebruikers wordt expliciet 
vermeld.

2. De nationale regelgevende instanties 
bevorderen het verstrekken van 
vergelijkbare informatie om 
eindgebruikers en consumenten 
bijvoorbeeld met behulp van interactieve 
gidsen of soortgelijke technieken in staat 
te stellen zich een onafhankelijk oordeel 
te vormen over de kosten van een 
alternatief gebruikspatroon. De lidstaten 
zorgen ervoor dat, wanneer dergelijke 
faciliteiten niet kosteloos of voor een 
redelijke prijs op de markt beschikbaar 
zijn, de nationale regelgevende instanties 
deze gidsen of technieken zelf of via 
derden beschikbaar kunnen maken. 
Derden hebben het recht om, met het doel 
dergelijke interactieve gidsen of 
soortgelijke technieken te verkopen of 
beschikbaar te maken, kosteloos de 
informatie te gebruiken die wordt 
bekendgemaakt door de aanbieders van 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of algemeen beschikbare 
elektronische-communicatiediensten.

2. De Commissie legt, na raadpleging van 
het BEREC, uitvoeringshandelingen vast 
waarin de methoden voor het meten van 
de snelheid van de 
internettoegangsdiensten, de kwaliteit van 
de diensten en de methoden om deze te 
meten en de inhoud, vorm en wijze van de 
te publiceren informatie worden 
gespecificeerd, met inbegrip van de 
mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen. De 
Commissie houdt rekening met de 
parameters, definities en meetmethoden 
zoals beschreven in bijlage III bij 
onderhavige richtlijn. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 37, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische-

3. Eindgebruikers dienen toegang te 
hebben tot onafhankelijke 
beoordelingsinstrumenten waarmee zij de 
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communicatienetwerken en/of algemeen 
beschikbare elektronische-
communicatiediensten kunnen 
verplichten om, onder andere:

prestaties van de toegang tot een 
elektronische-communicatienetwerk en 
diensten en de kosten van alternatieve 
gebruikspatronen kunnen vergelijken. 
Daartoe mogen de lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vaststellen voor 
interactieve websites, gidsen of 
soortgelijke instrumenten. De 
certificering vindt plaats op basis van 
objectieve, transparante en evenredige 
criteria, met name de onafhankelijkheid 
van de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek, het 
gebruik van duidelijke taal, het 
verstrekken van volledige en actuele 
informatie, en een werkende, 
doeltreffende procedure voor 
klachtenbehandeling. Wanneer 
gecertificeerde vergelijkingsfaciliteiten 
niet gratis of tegen een redelijke prijs op 
de markt beschikbaar zijn, stellen de 
nationale regelgevende instanties of 
andere bevoegde nationale instanties 
dergelijke faciliteiten zelf of via derde 
partijen beschikbaar overeenkomstig de 
certificeringsvereisten. De informatie die 
door aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek wordt 
gepubliceerd, is kosteloos toegankelijk 
voor doeleinden in verband met het 
beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.

(a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en 
elke dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;
(b) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen betreffende de toegang tot 
noodhulpdiensten of informatie over de 
locatie van de oproeper in de dienst 
waarop zij geabonneerd zijn;
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(c) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen in de voorwaarden voor 
beperking van de toegang tot en/of het 
gebruik van diensten en toepassingen, 
indien zulks volgens de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
(d) informatie te verstrekken over door de 
aanbieder ingestelde procedures om het 
verkeer te meten en vorm te geven, om te 
voorkomen dat een netwerkaansluiting 
vol- of overloopt, en over de wijze waarop 
deze procedures gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de dienstverlening;
(e) abonnees te informeren over hun recht 
om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie); en
(f) abonnees met een handicap geregeld 
en gedetailleerd te informeren over 
producten en diensten die voor hen zijn 
bedoeld.
Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen.
4. De lidstaten mogen voorschrijven dat 
de ondernemingen als bedoeld in lid 3 met 
dezelfde middelen waarmee de 
ondernemingen doorgaans met abonnees 
communiceren indien nodig kosteloos 
informatie van algemeen belang aan 
bestaande en nieuwe abonnees
verstrekken. In dat geval wordt dergelijke 
informatie door de bevoegde openbare 
instanties in een gestandaardiseerde vorm 
aangeleverd en heeft onder meer 
betrekking op de volgende punten:

4. Op verzoek van de relevante 
overheidsinstanties verstrekken
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, indien 
nodig kosteloos informatie van algemeen 
belang aan eindgebruikers, met dezelfde 
middelen waarmee de ondernemingen 
doorgaans met eindgebruikers 
communiceren. In dat geval wordt 
dergelijke informatie door de bevoegde 
openbare instanties aan de aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek in een gestandaardiseerde vorm 
aangeleverd en kan onder meer op de 
volgende onderwerpen betrekking hebben:

(a) de meest voorkomende vormen van (a) de meest voorkomende vormen van 
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gebruik van elektronische-
communicatiediensten voor onwettige 
activiteiten of de verspreiding van 
schadelijke inhoud, met name waar dit de 
eerbiediging van de rechten en vrijheden 
van derden kan aantasten, inclusief 
schendingen van het auteursrecht en 
hiermee samenhangende rechten, en de 
juridische gevolgen hiervan; en

gebruik van elektronische-
communicatiediensten voor onwettige 
activiteiten of de verspreiding van 
schadelijke inhoud, met name waar dit de 
eerbiediging van de rechten en vrijheden 
van derden kan aantasten, inclusief 
schendingen van rechten inzake 
gegevensbescherming, het auteursrecht en 
hiermee samenhangende rechten, en de 
juridische gevolgen hiervan; en

(b) de beschermingsmaatregelen tegen 
risico's voor de persoonlijke veiligheid, de 
persoonlijke levenssfeer en 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische-communicatiediensten.

(b) de beschermingsmaatregelen tegen 
risico's voor de persoonlijke veiligheid en 
onrechtmatige toegang tot
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische-communicatiediensten.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:NL:PDF)

Motivering

Artikel 25 wordt verplaatst naar de richtlijn.

Amendement 299
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(1 decies) Artikel 21, lid 1, wordt 
vervangen door het volgende:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare elektronische
communicatiediensten aanbieden, kunnen 
verplichten transparante, vergelijkbare, 
toereikende en bijgewerkte informatie over 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare elektronische
communicatiediensten aanbieden, kunnen 
verplichten transparante, vergelijkbare, 
toereikende en bijgewerkte informatie over 
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de geldende prijzen en tarieven, eventuele 
in rekening gebrachte kosten bij 
beëindiging van een overeenkomst en de 
algemene voorwaarden bekend te maken in 
verband met de toegang tot en het gebruik 
van door hen overeenkomstig bijlage II aan 
de eindgebruikers en aan de consumenten 
aangeboden diensten. Dergelijke 
informatie is duidelijk en volledig en wordt 
bekendgemaakt in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm. De nationale 
regelgevende instanties kunnen 
aanvullende vereisten formuleren met 
betrekking tot de vorm waarin dergelijke 
informatie moet worden bekendgemaakt."

de geldende prijzen en tarieven, eventuele 
in rekening gebrachte kosten bij 
beëindiging van een overeenkomst en de 
algemene voorwaarden bekend te maken in 
verband met de toegang tot en het gebruik 
van door hen overeenkomstig bijlage II aan 
de eindgebruikers en aan de consumenten 
aangeboden diensten. Dergelijke 
informatie is duidelijk en volledig en wordt 
bekendgemaakt in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm. De nationale 
regelgevende instanties kunnen 
voorschriften vaststellen ten aanzien van de 
vorm waarin dergelijke informatie bekend 
moet worden gemaakt, waartoe met name 
de invoering van taalvoorschriften die 
deze informatie begrijpelijker maakt voor 
de consument kan behoren."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

De nationale instanties dienen de bevoegdheid te hebben om een begrijpelijke 
informatievoorziening voor de consument op te leggen.

Amendement 300
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 decies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(1 decies) Artikel 21, lid 1, wordt 
vervangen door het volgende:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare elektronische
communicatienetwerken en/of openbare 
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openbare elektronische
communicatiediensten aanbieden, kunnen 
verplichten transparante, vergelijkbare, 
toereikende en bijgewerkte informatie over 
de geldende prijzen en tarieven, eventuele 
in rekening gebrachte kosten bij 
beëindiging van een overeenkomst en de 
algemene voorwaarden bekend te maken in 
verband met de toegang tot en het gebruik 
van door hen overeenkomstig bijlage II aan 
de eindgebruikers en aan de consumenten
aangeboden diensten. Dergelijke 
informatie is duidelijk en volledig en wordt 
bekendgemaakt in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm. De nationale 
regelgevende instanties kunnen 
aanvullende vereisten formuleren met 
betrekking tot de vorm waarin dergelijke 
informatie moet worden bekendgemaakt."

elektronische communicatiediensten 
aanbieden, kunnen verplichten 
transparante, vergelijkbare, toereikende en 
bijgewerkte informatie over de geldende 
prijzen en tarieven, eventuele in rekening 
gebrachte kosten bij beëindiging van een 
overeenkomst en de algemene 
voorwaarden bekend te maken in verband 
met de toegang tot en het gebruik van door 
hen overeenkomstig bijlage II aan de 
eindgebruikers aangeboden diensten. 
Dergelijke informatie is duidelijk en 
volledig en wordt bekendgemaakt in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm in de 
officiële taal van de lidstaat waar de 
dienst wordt aangeboden, gepubliceerd en 
regelmatig geactualiseerd. Elk verschil 
tussen de voorwaarden voor consumenten 
en andere eindgebruikers wordt expliciet 
vermeld. De nationale regelgevende 
instanties kunnen aanvullende vereisten 
formuleren met betrekking tot de vorm 
waarin dergelijke informatie moet worden 
bekendgemaakt. De lidstaten zorgen 
ervoor dat aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek verplicht 
zijn om de informatie nog voor de 
publicatie ervan op verzoek aan de 
relevante nationale regelgevende 
instanties te verstrekken."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Verduidelijking van enige bepalingen die onderdeel waren van artikel 25 van het voorstel 
voor een verordening.

Amendement 301
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 undecies (nieuw)
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Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 undecies) Aan artikel 21 wordt het 
volgende lid 2 bis toegevoegd:
"2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties onder 
toezicht van het BEREC een vrijwillige 
certificeringsregeling voor interactieve 
vergelijkingswebsites, gidsen of 
soortgelijke instrumenten vaststellen, op 
basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, waaronder met name 
de onafhankelijkheid van de aanbieder 
van elektronische communicatie aan het 
publiek."

Or. en

Motivering

Dit zou amendement 29 van het ontwerpadvies vervangen.

Amendement 302
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 - lid 1 - punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(1 duodecies) Artikel 21, lid 3, wordt 
vervangen door het volgende:

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatienetwerken en/of algemeen 
beschikbare elektronische-
communicatiediensten kunnen verplichten 
om, onder andere:

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatienetwerken en/of algemeen 
beschikbare elektronische-
communicatiediensten kunnen verplichten 
om, onder andere:
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(a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

(a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

(b) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen betreffende de toegang tot 
noodhulpdiensten of informatie over de 
locatie van de oproeper in de dienst 
waarop zij geabonneerd zijn;

(b) de eindgebruikers informatie te 
verstrekken over de toegang tot 
noodhulpdiensten en over de locatie van de 
oproeper ten behoeve van alle aangeboden 
relevante diensten, over eventuele 
beperkingen met betrekking tot de 
geboden noodhulpdiensten 
overeenkomstig artikel 26 en over 
eventuele wijzigingen hiervan;

(c) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen in de voorwaarden voor 
beperking van de toegang tot en/of het 
gebruik van diensten en toepassingen, 
indien zulks volgens de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
(d) informatie te verstrekken over door de 
aanbieder ingestelde procedures om het 
verkeer te meten en vorm te geven, om te 
voorkomen dat een netwerkaansluiting 
vol- of overloopt, en over de wijze waarop 
deze procedures gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de dienstverlening;

(d) informatie over door de aanbieder 
ingestelde procedures om het verkeer te 
meten en vorm te geven over de wijze 
waarop deze procedures gevolgen kunnen 
hebben voor de kwaliteit van de 
dienstverlening;

(d bis) informatie te verstrekken over 
internettoegangsdiensten, als deze worden 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende:
(i) voor vaste dataverbindingen, een 
raming van de datasnelheid die voor 
downloads en uploads beschikbaar is in 
de lidstaat waar de eindgebruiker 
gevestigd is, en voor mobiele data, een 
raming van de gemiddelde download- en 
uploadsnelheid en van de 
snelheidsbandbreedte die naar 
verwachting kan worden gehaald met 
normale dekking van draadloze 
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netwerken op de netwerken die onder het 
contract van de consument vallen;
(ii) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels: de prijsregeling per eenheid of 
voor bulk op ad-hoc- of permanente basis 
en de beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast;
(iii) de manier waarop eindgebruikers 
hun actuele consumptieniveau kunnen 
controleren;
(iv) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de manier waarop eventuele 
datavolumebeperkingen, de werkelijk 
beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters, en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten in 
de praktijk gevolgen kunnen hebben voor 
het gebruik van inhoud, toepassingen en 
diensten;
(v) informatie over door de aanbieder 
vastgestelde procedures om het verkeer te 
meten en vorm te geven, inclusief een 
indicatie van de onderliggende 
communicatie-inspectiemethoden 
waarvan gebruik wordt gemaakt voor 
redelijke verkeersbeheermaatregelen en 
informatie over de gevolgen die deze 
maatregelen kunnen hebben voor de 
kwaliteit van de dienstverlening, de 
persoonlijke levenssfeer van de 
eindgebruikers en de bescherming van de 
persoonsgegevens;

(e) abonnees te informeren over hun recht 
om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie); en

(e) consumenten en, indien van 
toepassing, eindgebruikers te informeren 
over hun recht om te bepalen of, en zo ja 
welke, persoonsgegevens in een 
abonneelijst worden opgenomen, 
overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2002/58/EG (Richtlijn betreffende privacy 
en elektronische communicatie); en

(f) abonnees met een handicap geregeld en (f) consumenten en, indien van 
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gedetailleerd te informeren over producten 
en diensten die voor hen zijn bedoeld.

toepassing, eindgebruikers met een 
handicap geregeld en gedetailleerd te 
informeren over producten en diensten die 
voor hen zijn bedoeld.

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen."

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Wijziging in de trant van het voorstel van de rapporteur. Tegen de achtergrond van 
prijsregelingen voor bulkdata en vaste tarieven werden de individuele consumptielimieten 
geschrapt.

Amendement 303
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – lid 3

Huidige tekst Amendement

(1 duodecies) Artikel 21, lid 3, wordt als 
volgt gewijzigd:

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatienetwerken en/of algemeen 
beschikbare elektronische-
communicatiediensten kunnen verplichten 
om, onder andere:

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische-
communicatienetwerken en/of algemeen 
beschikbare elektronische-
communicatiediensten kunnen verplichten 
om, onder andere:

a) abonnees te informeren over de
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 

a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
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kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

b) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen betreffende de toegang tot 
noodhulpdiensten of informatie over de 
locatie van de oproeper in de dienst 
waarop zij geabonneerd zijn;

b) de eindgebruikers toegang te verlenen 
tot noodhulpdiensten en tot een systeem 
van informatieverstrekking over de locatie 
van de oproeper ten behoeve van alle 
diensten die op dit gebied worden 
aangeboden en de eindgebruikers 
informatie te verstrekken over eventuele 
beperkingen met betrekking tot de 
geboden noodhulpdiensten 
overeenkomstig artikel 26 en over 
eventuele wijzigingen hiervan;

c) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen in de voorwaarden voor 
beperking van de toegang tot en/of het 
gebruik van diensten en toepassingen, 
indien zulks volgens de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
d) informatie te verstrekken over door de 
aanbieder ingestelde procedures om het 
verkeer te meten en vorm te geven, om te 
voorkomen dat een netwerkaansluiting 
vol- of overloopt, en over de wijze waarop 
deze procedures gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de dienstverlening;

(d bis) informatie te verstrekken over 
internettoegangsdiensten, als deze worden 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende:
(i) voor vaste dataverbindingen, een 
indicatie van de reële datasnelheid die in 
de lidstaat waar de eindgebruiker 
gevestigd is, voor downloads en uploads 
beschikbaar is en voor mobiele data, een 
raming van de gemiddelde download- en 
uploadsnelheid die kan worden gehaald 
met normale draadloze netwerkdekking, 
en de snelheidsbandbreedte die kan 
worden gehaald,
(ii) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
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prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels, de prijsregeling per eenheid of 
voor bulk op ad-hoc- of permanente basis 
en de beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast,
(iii) de manier waarop eindgebruikers 
hun actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en vrijwillige beperkingen 
kunnen instellen,
(iv) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over hoe datavolumebeperkingen, de 
werkelijk beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters praktisch van 
invloed zijn op het gebruik van inhoud, 
toepassingen en diensten,
(v) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de verdeling van de beschikbare 
bandbreedte tussen de 
internettoegangsdienst en 
gespecialiseerde diensten, en over de 
gevolgen die deze verdeling kan hebben 
op het gebruik van inhoud, toepassingen 
en diensten, waarbij toegang tot internet 
de prioriteit moet krijgen, behalve als de 
consument er anders over beslist,
(vi) informatie over de procedures die 
door de aanbieder zijn vastgesteld om het 
verkeer te meten en te vormen, 
overeenkomstig artikel 23, lid 5, van 
Verordening (XXX)*, met inbegrip van 
een vermelding van de onderliggende 
methoden voor controle van 
communicatie met het oog op redelijk 
verkeersbeheer, en de wijze waarop deze 
procedures de kwaliteit van de diensten, 
de persoonlijke levenssfeer van de 
eindgebruikers en de bescherming van 
persoonsgegevens kunnen beïnvloeden;

e) abonnees te informeren over hun recht 
om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn betreffende privacy en 

e) consumenten, en indien nodig 
eindgebruikers, te informeren over hun 
recht om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
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elektronische communicatie); en (Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie);

f) abonnees met een handicap geregeld en 
gedetailleerd te informeren over producten 
en diensten die voor hen zijn bedoeld.

f) consumenten met een handicap en, 
indien van toepassing, eindgebruikers met 
een handicap geregeld en gedetailleerd te 
informeren over producten en diensten die 
voor hen zijn bedoeld.

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale regelgevende instanties zelf-
en/of mederegulerende maatregelen 
bevorderen alvorens verplichtingen op te 
leggen."

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen.

__________________
* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:nl:HTML)

Amendement 304
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid – punt 1 duodecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 – alinea 3

Huidige tekst Amendement

(1 duodecies) Artikel 21, lid 3, komt als 
volgt te luiden:

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare 

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare elektronische
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elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare elektronische
communicatiediensten kunnen verplichten 
om, onder andere:

communicatienetwerken en/of openbare 
elektronische communicatiediensten 
kunnen verplichten om, onder andere:

a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

a) abonnees te informeren over de 
geldende tarieven voor elk nummer en elke 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; voor 
afzonderlijke categorieën van diensten 
kunnen de nationale regelgevende 
instanties eisen dat deze informatie wordt 
verstrekt onmiddellijk vóór de 
doorschakeling van het gesprek;

b) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen betreffende de toegang tot 
noodhulpdiensten of informatie over de 
locatie van de oproeper in de dienst 
waarop zij geabonneerd zijn;

b) de eindgebruikers toegang te verlenen
tot noodhulpdiensten en informatie over de 
locatie van de oproeper ten behoeve van 
alle diensten die op dit gebied worden 
aangeboden en de eindgebruikers 
informatie te verstrekken over eventuele 
beperkingen met betrekking tot de 
geboden noodhulpdiensten 
overeenkomstig artikel 26 en over 
eventuele wijzigingen hiervan;

c) abonnees te informeren over eventuele 
wijzigingen in de voorwaarden voor 
beperking van de toegang tot en/of het 
gebruik van diensten en toepassingen, 
indien zulks volgens de nationale 
wetgeving overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;
d) informatie te verstrekken over door de 
aanbieder ingestelde procedures om het 
verkeer te meten en vorm te geven, om te 
voorkomen dat een netwerkaansluiting 
vol- of overloopt, en over de wijze waarop 
deze procedures gevolgen kunnen hebben 
voor de kwaliteit van de dienstverlening;

d bis) informatie te verstrekken over 
internettoegangsdiensten, als deze worden 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende:
i) voor vaste dataverbindingen, een 
raming van de datasnelheid die in de 
lidstaat waar de eindgebruiker gevestigd 
is, voor downloads en uploads 
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beschikbaar is en voor mobiele data, een 
raming van de gemiddelde download- en 
uploadsnelheid die kan worden gehaald 
met normale draadloze netwerkdekking, 
en de snelheidsbandbreedte die kan 
worden gehaald;
ii) gedetailleerde gegevens over de 
prijsregeling voor data per eenheid, de 
prijsregeling voor bulkdata en de 
drempels die eventueel van toepassing 
zijn. Voor datavolumes boven de 
drempels, de prijsregeling per eenheid of 
voor bulk op ad-hoc- of permanente basis 
en de beperkingen van de datasnelheid die 
eventueel kunnen worden toegepast;
iii) de manier waarop eindgebruikers hun 
actuele consumptieniveau kunnen 
controleren en vrijwillige beperkingen 
kunnen instellen;
iv) een duidelijke en begrijpelijke uitleg 
over de manier waarop eventuele 
datavolumebeperkingen, de werkelijk 
beschikbare snelheid en andere 
kwaliteitsparameters, en het gelijktijdige 
gebruik van gespecialiseerde diensten in 
de praktijk gevolgen kunnen hebben voor 
het gebruik van inhoud, toepassingen en 
diensten.
v) informatie over door de aanbieder 
ingestelde procedures om het verkeer te 
meten en vorm te geven, met inbegrip van 
informatie over de gebruikte 
onderliggende methoden om de 
communicatie te controleren via redelijke 
verkeersbeheermaatregelen in de zin van 
artikel 23 van het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
maatregelen inzake de Europese interne 
markt voor elektronische communicatie 
en om een connectief continent tot stand 
te brengen alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 
1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 en 
informatie over de manier waarop deze 
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procedures de kwaliteit van de 
dienstverlening, de privacy van de 
eindgebruikers en de bescherming van de 
persoonsgegevens kunnen beïnvloeden;

e) abonnees te informeren over hun recht 
om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie); en

e) consumenten en, indien van toepassing, 
eindgebruikers te informeren over hun 
recht om te bepalen of, en zo ja welke, 
persoonsgegevens in een abonneelijst 
worden opgenomen, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG 
(Richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie); en

f) abonnees met een handicap geregeld en 
gedetailleerd te informeren over producten 
en diensten die voor hen zijn bedoeld.

f) consumenten met een handicap en, 
indien van toepassing, eindgebruikers met 
een handicap geregeld en gedetailleerd te 
informeren over producten en diensten die 
voor hen zijn bedoeld en over maatregelen 
die zijn getroffen om een gelijke toegang 
te waarborgen.

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen."

Als dit nodig wordt geacht, mogen de 
nationale reguleringsinstanties zelf- en/of 
mederegulerende maatregelen bevorderen 
alvorens verplichtingen op te leggen."

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid wordt in artikel 21, lid 3, onder v), van Richtlijn 2002/22/EG 
een verwijzing opgenomen naar artikel 23 van het voorstel voor een verordening inzake een 
connectief continent waarin de voorschriften zijn vastgesteld voor het beheer van het verkeer 
op het net.

Amendement 305
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 terdecies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 21 bis
Controle van het verbruik

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
nationale regelgevende instanties dit 
nodig achten, de aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek eindgebruikers een faciliteit 
bieden voor toezicht op en controle over 
het verbruik van al betaalde elektronische 
communicatiediensten die zijn 
gefactureerd op basis van tijd of 
consumptievolume. Deze faciliteit moet 
het volgende omvatten:
(a) toegang tot tijdige informatie over hun 
verbruik met betrekking tot de 
dienstverlening;
(b) de mogelijkheid om voor hun verbruik 
een financieel maximum te bepalen en te 
verzoeken om een kennisgeving, wanneer 
een overeengekomen deel van hun 
maximum is bereikt, de procedure die 
moet worden gevolgd om het verbruik 
voort te zetten, als het maximum is 
overschreden, en de toepasselijke 
prijsregelingen;
(c) gespecificeerde facturen op een 
duurzaam medium.
2. Het BEREC stelt richtsnoeren vast voor 
de tenuitvoerlegging van lid 1, waarbij 
wordt aangegeven of eventuele 
kostengerelateerde vergoedingen al dan 
niet verantwoord zijn, en raadgevingen 
over de vraag in welke marktsegmenten 
deze maatregelen inzake 
consumptiecontrole evenredig zijn ten 
opzichte van de te behalen 
doelstellingen."

Or. en
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Motivering

Dit zou amendement 32 van het ontwerpadvies vervangen.

Amendement 306
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 terdecies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 21 bis
Controle van het verbruik

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek 
eindgebruikers een faciliteit bieden voor 
toezicht op en controle over het verbruik 
van al betaalde elektronische 
communicatiediensten die zijn 
gefactureerd op basis van tijd of 
consumptievolume, en van elektronische-
communicatiediensten op prepaid-basis 
met automatische toeslag. Deze 
mogelijkheid moet het volgende omvatten:
(a) toegang tot tijdige informatie over hun 
verbruik met betrekking tot de 
dienstverlening;
(b) voor alle contracten die na 
(invoeringsdatum in het PB van de 
omzetting) zijn gesloten of verlengd, de 
mogelijkheid om voor hun verbruik een 
financieel maximum te bepalen en te 
verzoeken om een kennisgeving wanneer 
een overeengekomen deel van hun 
maximum is bereikt, de procedure die 
moet worden gevolgd om het verbruik 
voort te zetten als het maximum is 
overschreden, en de toepasselijke 
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prijsregelingen;
(c) gespecificeerde facturen op een 
duurzaam medium.
2. Het BEREC stelt richtsnoeren vast voor 
de tenuitvoerlegging van lid 1 en geeft 
aan of eventuele kostengerelateerde 
vergoedingen al dan niet verantwoord 
zijn."

Or. en

Amendement 307
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid – punt 1 terdecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG.
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 terdecies) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 21 bis
Controle van het verbruik

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbieders van elektronische 
communicatie consumenten en 
eindgebruikers gratis de mogelijkheid 
bieden hun verbruik van elektronische 
communicatie te volgen en te controleren. 
Deze mogelijkheid moet het volgende 
omvatten:
a) toegang tot tijdige informatie over hun 
verbruik met betrekking tot de 
dienstverlening;
b) de mogelijkheid om voor hun verbruik 
een financieel maximum te bepalen en te 
verzoeken om een kennisgeving, wanneer 
een overeengekomen deel van hun 
maximum is bereikt, de procedure die 
moet worden gevolgd om het verbruik 
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voort te zetten, als het maximum is 
overschreden, en de toepasselijke 
prijsregelingen; Als een financiële limiet 
wordt bereikt, blijft de eindgebruiker tot 
het einde van de overeengekomen 
factureringsperiode in staat om oproepen 
en sms-berichten te ontvangen, gratis 
telefoonnummers te bellen en 
noodoproepen te doen door te bellen naar 
het gratis toegankelijke Europese 
alarmnummer 112.
c) gespecificeerde facturen in 
elektronische vorm of op papier."

Or. pt

Motivering

Hoewel wij het eens zijn met de invoering van de mogelijkheid om het verbruik te controleren 
(amendement 32 van het ontwerpadvies van IMCO), zijn wij van mening dat deze gratis moet 
worden geboden aan consumenten en eindgebruikers, zoals veel aanbieders in verschillende 
lidstaten al doen. Daarom hoeft het Berec hiervoor geen richtsnoeren meer op te stellen.

Amendement 308
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid – punt 1 quaterdecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quaterdecies) Het volgende artikel 
wordt ingevoegd: 

"Artikel 21 ter
Gebundelde aanbiedingen

De lidstaten waarborgen dat als een 
dienstenbundel aan de consument wordt 
aangeboden die ten minste een verbinding 
met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
de artikelen 20 bis (nieuw) en 30 van deze 
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richtlijn op alle onderdelen van de bundel 
van toepassing zijn."

Or. pt

Motivering

De gebundelde aanbiedingen werden op deze manier opgenomen in de 
universeledienstenrichtlijn, waardoor de artikelen 20 bis (duur en opzeg van contracten) en 
30 (nummerportabiliteit) van toepassing zijn.

Amendement 309
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2002/22/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De artikelen 20, 21, 22 en 30 worden 
geschrapt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping is nodig om de betrokken artikelen te behouden/wijzigen.

Amendement 310
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2002/22/EG

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De artikelen 20, 21, 22 en 30 worden
geschrapt.

2) Artikel 22 wordt geschrapt.

Or. fr
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Amendement 311
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 26 wordt als volgt 
gewijzigd:

"1. De lidstaten zorgen ervoor toe dat alle 
eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 
dienst, inclusief gebruikers van openbare 
betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij
daarvoor een betaalmiddel hoeven te 
gebruiken noodhulpdiensten kunnen 
oproepen via het uniforme Europese 
alarmnummer "112" en via eventuele 
nationale alarmnummers zoals bepaald 
door de lidstaten.

"1. De lidstaten zorgen ervoor toe dat alle 
eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 
dienst, inclusief gebruikers van openbare 
betaaltelefoons en gebruikers van 
commerciële telecommunicatienetwerken, 
kosteloos en zonder dat zij daarvoor een 
betaalmiddel hoeven te gebruiken 
noodhulpdiensten kunnen oproepen via het 
uniforme Europese alarmnummer "112" en 
via eventuele nationale alarmnummers 
zoals bepaald door de lidstaten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de 
nationale regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders voor 
dat ondernemingen die eindgebruikers een 
elektronische-communicatiedienst 
aanbieden voor uitgaande nationale 
gesprekken naar een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal 
telefoonnummerplan, toegang verschaffen 
tot noodhulpdiensten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de 
nationale regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders voor 
dat ondernemingen die eindgebruikers een 
elektronische-communicatiedienst 
aanbieden voor uitgaande nationale 
gesprekken naar een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal 
telefoonnummerplan, toegang verschaffen 
tot noodhulpdiensten. Eindgebruikers 
krijgen ook de mogelijkheid om "112"
rechtstreeks te bereiken wanneer zij via 
een commercieel 
telecommunicatienetwerk bellen.

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen 
via het uniforme Europese alarmnummer 
"112" naar behoren worden beantwoord en 
behandeld op de wijze die het meest 
geschikt is voor de nationale organisatie 
van noodhulpdiensten. Dergelijke 
oproepen worden ten minste zo snel en 
doeltreffend beantwoord en behandeld als 
oproepen via de eventueel nog bestaande 
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nationale alarmnummers. nationale alarmnummers. De Commissie 
stelt in overleg met de nationale 
regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders, een 
aanbeveling vast over de prestatie-
indicatoren voor de lidstaten. De 
Commissie brengt elke twee jaar een 
verslag uit over de effectiviteit van de 
invoering van "112" en over het 
functioneren van de prestatie-indicatoren. 
Het eerste verslag van dien aard wordt 
vóór het einde van 2015 bij het Europees 
Parlement en de Raad ingediend.

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

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

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

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken ondernemingen locatiegegevens 
over de beller kosteloos beschikbaar stellen 
aan de instantie die noodhulpoproepen 
beheert, zodra die instantie de oproep 
ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar 
het uniforme Europese alarmnummer 
"112", oproepen via commerciële 
telecommunicatienetwerken en 
roamingdiensten inbegrepen. De lidstaten 
kunnen deze verplichting uitbreiden tot 
oproepen naar nationale alarmnummers. 
De Commissie kan vóór het einde van 
2015 middels een uitvoeringshandeling
criteria vaststellen voor de nauwkeurigheid 
en betrouwbaarheid van de aan 
nooddiensten verstrekte locatiegegevens.
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6. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
burgers adequaat worden ingelicht over het 
bestaan en het gebruik van het uniforme 
Europese alarmnummer "112", met name 
via initiatieven die specifiek gericht zijn op 
personen die tussen lidstaten reizen.

6. De lidstaten en de Commissie zorgen 
ervoor dat de burgers adequaat worden 
ingelicht over het bestaan en het gebruik 
van het uniforme Europese alarmnummer 
"112", met name via initiatieven die 
specifiek gericht zijn op personen die 
tussen lidstaten reizen. De Commissie 
ondersteunt maatregelen van de lidstaten
en vult deze aan.

7. Om een effectieve invoering van "112"-
diensten in de lidstaten te waarborgen, kan 
de Commissie, na raadpleging van 
BEREC, technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen. Deze 
technische uitvoeringsmaatregelen mogen 
evenwel geen afbreuk doen aan en 
evenmin van invloed zijn op de organisatie 
van de noodhulpdiensten, wat de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
blijft."

7. Om een effectieve invoering van "112"-
diensten in de lidstaten te waarborgen, kan 
de Commissie, na raadpleging van het
BEREC, technische 
uitvoeringsmaatregelen nemen. Deze 
technische uitvoeringsmaatregelen mogen 
evenwel geen afbreuk doen aan en 
evenmin van invloed zijn op de organisatie 
van de noodhulpdiensten, wat de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
blijft."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Deze wijziging dient om de prestaties van de EU-wijde nooddienst 112 te verbeteren en 
voorziet in diensten voor locatiegegevens bij noodoproepen.

Amendement 312
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG 
Artikel 26

Huidige tekst Amendement

(2 bis) Artikel 26 wordt als volgt 
gewijzigd:

"Artikel 26 "Artikel 26
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Noodhulpdiensten en het uniforme 
Europese alarmnummer

Noodhulpdiensten en het uniforme 
Europese alarmnummer

1. De lidstaten zorgen ervoor toe dat alle 
eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 
dienst, inclusief gebruikers van openbare 
betaaltelefoons, kosteloos en zonder dat zij 
daarvoor een betaalmiddel hoeven te 
gebruiken noodhulpdiensten kunnen 
oproepen via het uniforme Europese 
alarmnummer "112" en via eventuele 
nationale alarmnummers zoals bepaald 
door de lidstaten.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindgebruikers van de in lid 2 bedoelde 
dienst, inclusief gebruikers van openbare 
betaaltelefoons en gebruikers van 
particuliere telecommunicatienetwerken, 
kosteloos en zonder dat zij daarvoor een 
betaalmiddel hoeven te gebruiken 
noodhulpdiensten kunnen oproepen via het 
uniforme Europese alarmnummer "112" en 
via eventuele nationale alarmnummers 
zoals bepaald door de lidstaten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de 
nationale regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders voor 
dat ondernemingen die eindgebruikers een 
elektronische-communicatiedienst 
aanbieden voor uitgaande nationale 
gesprekken naar een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal 
telefoonnummerplan, toegang verschaffen 
tot noodhulpdiensten.

2. De lidstaten zorgen er in overleg met de 
nationale regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders voor 
dat ondernemingen die eindgebruikers een 
elektronische-communicatiedienst 
aanbieden voor uitgaande nationale 
gesprekken naar een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal 
telefoonnummerplan, toegang verschaffen 
tot noodhulpdiensten. Eindgebruikers 
moeten ook rechtstreeks toegang kunnen 
krijgen tot het alarmnummer "112"
wanneer zij vanaf een particulier 
telecommunicatienetwerk bellen.

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen 
via het uniforme Europese alarmnummer 
"112" naar behoren worden beantwoord en 
behandeld op de wijze die het meest 
geschikt is voor de nationale organisatie 
van noodhulpdiensten. Dergelijke 
oproepen worden ten minste zo snel en 
doeltreffend beantwoord en behandeld als 
oproepen via de eventueel nog bestaande 
nationale alarmnummers. De Commissie 
dient, na de nationale regelgevende 
instanties en de noodhulpdiensten te 
hebben geraadpleegd, voor de lidstaten 
van toepassing zijnde verplichte prestatie-
indicatoren vast te stellen. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toegang voor eindgebruikers met een 
handicap tot noodhulpdiensten 
gelijkwaardig is aan die van andere 

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

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

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

5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken ondernemingen locatiegegevens 
over de beller kosteloos beschikbaar stellen 
aan de instantie die noodhulpoproepen 
beheert, zodra die instantie de oproep 
ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar 
het uniforme Europese alarmnummer 
"112", inclusief voor oproepen vanaf een 
particulier telecommunicatienetwerk en 
voor roaminggesprekken. De lidstaten 
kunnen deze verplichting uitbreiden tot 
oproepen naar nationale alarmnummers. 
Uiterlijk op (6 maanden na de 
inwerkingtreding van Verordening 
(XXX)*, stelt het Berec, na de 
belanghebbenden te hebben geraadpleegd 
en in nauwe samenwerking met de 
Commissie, verplichte criteria vast voor de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de aan de noodhulpdiensten te 
verstrekken locatiegegevens. De lidstaten 
dienen uiterlijk één jaar na de 
bekendmaking ervan in overeenstemming 
te zijn met deze criteria. De Commissie 
dient ook op (18 maanden na de 
inwerkingtreding van Verordening 
(XXX)**) te waarborgen dat het niveau 
van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
van de locatiegegevens van een oproep 
naar het alarmnummer "112" met een 
met GNSS compatibele mobiele terminal 
gelijkwaardig is aan dat van een eCall-
oproep. 

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

ervoor dat de burgers adequaat worden 
ingelicht over het bestaan en het gebruik 
van het uniforme Europese alarmnummer 
"112", met name via initiatieven die 
specifiek gericht zijn op personen die 
tussen lidstaten reizen. De Commissie 
dient de maatregelen van de lidstaten te 
ondersteunen en aan te vullen.

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

7. Om te zorgen voor een effectieve 
invoering van "112"-diensten in de 
lidstaten, dient de Commissie, na 
raadpleging van het Berec, technische 
uitvoeringsmaatregelen te nemen. Deze 
maatregelen moeten met name zorgen 
voor de invoering van een interoperabele 
"112"-dienst van een nieuwe generatie op 
uiterlijk (vier jaar na de inwerkingtreding 
van Verordening (XXX)***), met inbegrip 
van multimediatoepassingen. Deze 
technische uitvoeringsmaatregelen mogen 
evenwel geen afbreuk doen aan en 
evenmin van invloed zijn op de organisatie 
van de noodhulpdiensten, wat de 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
blijft.

7 bis. De Commissie zorgt voor de 
handhaving van een gegevensbank van de 
E.164-nummers van de Europese 
noodhulpdiensten teneinde te waarborgen 
dat zij in de onderlinge lidstaten contact 
met elkaar kunnen opnemen.

Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 37, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing."

__________________
* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
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2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X).
** Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X).
*** Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. fr

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:01:nl:HTML)

Amendement 313
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 26, lid 1, wordt vervangen 
door het volgende:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindgebruikers van algemeen beschikbare 
telefoondiensten, inclusief gebruikers van 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindgebruikers van algemeen beschikbare 
telefoondiensten, inclusief gebruikers van 



PE524.526v01-00 222/266 AM\1010616NL.doc

NL

openbare betaaltelefoons, behalve via 
eventuele andere nationale alarmnummers 
zoals bepaald door de nationale 
regelgevende instanties, kosteloos de 
hulpdiensten kunnen oproepen via het 
uniforme Europese alarmnummer "112"."

openbare betaaltelefoons en gebruikers 
van commerciële 
telecommunicatienetwerken, behalve via 
eventuele andere nationale alarmnummers 
zoals bepaald door de nationale 
regelgevende instanties, kosteloos de 
hulpdiensten kunnen oproepen via het 
uniforme Europese alarmnummer "112"."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:NL:PDF)

Amendement 314
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen 
door het volgende:

"2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
oproepen via het uniforme Europese 
alarmnummer "112" naar behoren 
worden beantwoord en behandeld op de 
wijze die het meest geschikt is voor de 
nationale organisatie van hulpdiensten en 
die binnen de technologische 
mogelijkheden van de netwerken valt."

"2. In overleg met de nationale 
regelgevende instanties, de 
noodhulpdiensten en de aanbieders 
zorgen de lidstaten ervoor dat 
ondernemingen die eindgebruikers een 
elektronische-communicatiedienst 
aanbieden voor uitgaande nationale 
oproepen naar een nummer of een aantal 
nummers in een nationaal 
telefoonnummerplan, toegang 
verschaffen tot noodhulpdiensten.

Eindgebruikers krijgen ook de 
mogelijkheid om "112" rechtstreeks te 
bereiken wanneer zij via een commercieel 
telecommunicatienetwerk bellen."

Or. en

(http://eur-
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lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0051:NL:PDF)

Amendement 315
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 26 wordt het volgende 
lid 3 bis toegevoegd:
"3 bis. De Commissie onderhoudt een 
database met Europese E.164-nummers 
voor noodoproepdiensten om te 
waarborgen dat noodoproepdiensten met 
elkaar contact kunnen opnemen."

Or. en

Amendement 316
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
2002/22/EG
Artikel 26 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(2 quinquies) Artikel 26, lid 5, wordt 
vervangen door het volgende:

"5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken ondernemingen locatiegegevens 
over de beller kosteloos beschikbaar stellen 
aan de instantie die noodhulpoproepen 
beheert, zodra die instantie de oproep 
ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar 
het uniforme Europese alarmnummer 
"112". De lidstaten kunnen deze 
verplichting uitbreiden tot oproepen naar 

"5. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betrokken ondernemingen locatiegegevens 
over de beller kosteloos beschikbaar stellen 
aan de instantie die noodhulpoproepen 
beheert, zodra die instantie de oproep 
ontvangt. Dit geldt voor alle oproepen naar 
het uniforme Europese alarmnummer 
"112", oproepen via commerciële 
telecommunicatienetwerken en 
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nationale alarmnummers. De bevoegde 
regelgevende instanties stellen criteria vast 
voor de nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid van de verstrekte 
locatiegegevens over de beller."

roamingdiensten inbegrepen. De lidstaten
kunnen deze verplichting uitbreiden tot 
oproepen naar nationale alarmnummers. 
De bevoegde regelgevende instanties 
stellen criteria vast voor de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van 
de verstrekte locatiegegevens over de 
beller."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:NL:PDF)

Amendement 317
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 sexies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 26 bis
Omgekeerd "112"-systeem van de EU

De lidstaten moeten, met gebruikmaking 
van de telecommunicatienetwerken, 
zorgen voor de instelling van een 
"omgekeerd 112"-communicatiesysteem 
dat het volledige grondgebied van de EU 
dekt en universeel, meertalig, 
toegankelijk, eenvoudig en doeltreffend is, 
om burgers te waarschuwen voor een 
onmiddellijke of dreigende ramp of 
noodtoestand van grote omvang. De 
Commissie dient, na raadpleging van het 
Berec en de civielebeschermingsdiensten, 
uiterlijk op (twee jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening 
(XXX)*) de normen en specificaties vast 
te stellen die nodig zijn voor het opzetten 
van dit systeem, rekening houdend met de 
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bestaande nationale en regionale 
systemen en overeenkomstig de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. De Commissie dient 
ervoor te zorgen dat het "omgekeerde 
112"-systeem uiterlijk op (vier jaar na de 
inwerkingtreding van Verordening 
(XXX)**) operationeel is.
__________________
* Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X).
** Verordening (EU) nr. XXX/20XX van 
het Europees Parlement en de Commissie 
van......... tot vaststelling van maatregelen 
inzake de Europese interne markt voor 
elektronische communicatie en om een 
connectief continent tot stand te brengen 
alsmede tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 
2002/22/EG en Verordeningen (EG) 
nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 ((PB 
L XXX van XX.XX.20XX, blz. X)."

Or. fr

Amendement 318
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(2 septies) Artikel 30, lid 4, wordt 
vervangen door het volgende:
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"Nummers worden zo snel mogelijk 
overgedragen en geactiveerd. De 
activering van het nummer van abonnees
die een overeenkomst hebben gesloten om 
een nummer over te dragen naar een 
nieuwe onderneming vindt hoe dan ook 
plaats binnen één werkdag. 

"Nummers worden zo snel mogelijk 
overgedragen en geactiveerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt
de activering van dit nummer binnen één
werkdag na het sluiten van een dergelijke 
overeenkomst plaats. De ontvangende 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek leidt het 
overstap- en overdrachtsproces. De 
eindgebruikers worden voldoende 
geïnformeerd over de overstap voor en 
tijdens het overstapproces en onmiddellijk 
erna.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties het totaalproces voor 
het overdragen van nummers voorschrijven 
met inachtneming van nationale 
bepalingen inzake contracten, technische 
haalbaarheid en de gewaarborgde 
continuïteit van de dienst voor de 
abonnee. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. De 
bevoegde nationale instanties houden zo 
nodig ook rekening met maatregelen om 
ervoor te zorgen dat abonnees gedurende 
het gehele overschakelproces worden 
beschermd en er geen verandering van 
aanbieder gebeurt tegen hun wil. 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties de algemene procedure
voor het schakelen tussen en overdragen 
van nummers voorschrijven, 
overeenkomstig de BEREC-richtsnoeren.
Zij houden rekening met de noodzakelijke 
bescherming van de eindgebruikers 
gedurende het overstapproces en de 
noodzaak om de efficiëntie van een 
dergelijke werkwijze te waarborgen. Hoe 
dan ook mag de dienst tijdens het 
overdrachtsproces niet langer dan één 
werkdag worden onderbroken. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen."

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Amendement 319
Regina Bastos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG.
Artikel 30 – lid 4

Huidige tekst Amendement

(2 septies) Artikel 30, lid 4, komt als volgt 
te luiden:

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

"4. Nummers worden zo snel mogelijk 
overgedragen en geactiveerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt 
de activering van dit nummer plaats 
binnen één werkdag.

Zonder afbreuk te doen aan de eerste 
alinea, kunnen de bevoegde nationale 
instanties het totaalproces voor het 
overdragen van nummers voorschrijven 
met inachtneming van nationale 
bepalingen inzake contracten, technische 
haalbaarheid en de gewaarborgde 
continuïteit van de dienst voor de 
abonnee. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. De 
bevoegde nationale instanties houden zo 
nodig ook rekening met maatregelen om 
ervoor te zorgen dat abonnees gedurende 
het gehele overschakelproces worden 
beschermd en er geen verandering van 
aanbieder gebeurt tegen hun wil.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties het totaalproces voor 
het schakelen tussen en overdragen van 
nummers voorschrijven, in 
overeenstemming met de richtsnoeren van 
het BEREC. Zij houden rekening met de 
noodzakelijke bescherming van de 
eindgebruikers gedurende het 
overstapproces en de noodzaak om de 
efficiëntie van een dergelijke werkwijze te 
waarborgen. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen.

Or. pt

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)
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Amendement 320
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(2 septies) Artikel 30, lid 4, wordt 
vervangen door het volgende:

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

"4. Nummers worden zo snel mogelijk 
overgedragen en geactiveerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt
de activering van dit nummer binnen één 
werkdag na het sluiten van een dergelijke 
overeenkomst plaats.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties het totaalproces voor 
het overdragen van nummers voorschrijven 
met inachtneming van nationale 
bepalingen inzake contracten, technische 
haalbaarheid en de gewaarborgde 
continuïteit van de dienst voor de 
abonnee. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. De 
bevoegde nationale instanties houden zo 
nodig ook rekening met maatregelen om 
ervoor te zorgen dat abonnees gedurende 
het gehele overschakelproces worden 
beschermd en er geen verandering van 
aanbieder gebeurt tegen hun wil.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties de algemene procedure
voor het schakelen tussen en overdragen 
van nummers voorschrijven 
overeenkomstig de BEREC-richtsnoeren.
Zij zorgen ervoor dat de eindgebruikers 
gedurende het gehele overschakelproces 
de nodige bescherming genieten, dat dit 
proces wordt gekenmerkt door efficiëntie, 
en dat overstapprocessen de mededinging 
niet schaden. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen."

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen."

Or. en
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(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Dit zou amendement 35 van het ontwerpadvies vervangen

Amendement 321
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(2 septies) Artikel 30, lid 4, wordt 
vervangen door het volgende:

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

"4. Nummers worden zo snel mogelijk 
overgedragen en geactiveerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt 
de activering van dit nummer binnen één 
werkdag plaats.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties het totaalproces voor 
het overdragen van nummers voorschrijven 
met inachtneming van nationale 
bepalingen inzake contracten, technische 
haalbaarheid en de gewaarborgde 
continuïteit van de dienst voor de 
abonnee. Hoe dan ook mag de dienst 
tijdens het overdrachtsproces niet langer 
dan één werkdag worden onderbroken. De 
bevoegde nationale instanties houden zo 
nodig ook rekening met maatregelen om 
ervoor te zorgen dat abonnees gedurende 
het gehele overschakelproces worden 
beschermd en er geen verandering van 
aanbieder gebeurt tegen hun wil.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
van de eerste alinea, kunnen de bevoegde 
nationale instanties de algemene procedure
voor het schakelen tussen en overdragen 
van nummers voorschrijven 
overeenkomstig de BEREC-richtsnoeren.
Zij zorgen ervoor dat de eindgebruikers 
gedurende het gehele overschakelproces 
de nodige bescherming genieten en dat dit 
proces wordt gekenmerkt door efficiëntie.
Hoe dan ook mag de dienst tijdens het 
overdrachtsproces niet langer dan één 
werkdag worden onderbroken. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 

De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
sancties worden opgelegd aan 
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ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen.

ondernemingen, inclusief de verplichting 
abonnees te vergoeden, in geval van 
vertraging bij de overdracht of misbruik 
van de overdracht door of namens hen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0022:20091219:NL:PDF)

Motivering

Wijzigingen in de trant van de voorstellen van de rapporteur. Het overdragen van nummers is 
echter niet altijd mogelijk binnen één dag na de sluiting van een dergelijke overeenkomst. Ten 
eerste zijn er gevallen waarin is expliciet is overeengekomen dat de overdracht later zal 
plaatsvinden, en ten tweede, in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de betrokken 
netwerkstructuur voor vaste lijnen, kan voor het overdrachtsproces een technische ingreep ter 
plaatse noodzakelijk zijn, hetgeen lastig kan zijn om op tijd te regelen.

Amendement 322
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 octies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG.
Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De ontvangende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek leidt het overstap- en 
overdrachtsproces. De eindgebruikers 
worden voldoende geïnformeerd over de 
overstap voor en tijdens het 
overstapproces en onmiddellijk erna. 
Eindgebruikers mogen niet tegen hun wil 
naar een andere aanbieder worden 
overgeschakeld.

Or. pt

Motivering

Aangezien deze tekst uit het voorstel voor een verordening (artikel 30, lid 4) wordt 
overgeheveld naar de universeledienstenrichtlijn, wordt hier verduidelijkt wat de 
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verplichtingen van de aanbieder zijn bij de overdracht van het nummer.

Amendement 323
Regina Bastos

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten moeten aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek die de overstap vertragen of 
misbruiken, door bijvoorbeeld de 
noodzakelijke informatie voor de 
overdracht niet tijdig beschikbaar te 
stellen, verplichten tot compensatie van 
hierdoor gedupeerde eindgebruikers.

Or. pt

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid worden deze voorschriften uit het voorstel voor een 
verordening overgeheveld naar de universeledienstenrichtlijn.

Amendement 324
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 decies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 decies) In artikel 30 wordt het volgende 
lid 5 bis toegevoegd:
"5 bis. Als een dienstenbundel die de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
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is dit artikel - in voorkomend geval 
gezamenlijk - van toepassing op deze 
onderdelen van de bundel, en is het 
bovendien afzonderlijk van relevante 
overeenkomstige regelgeving betreffende 
lineaire omroepdiensten van toepassing."

Or. en

Amendement 325
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening 531/2012
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 4 bis
1. Dit artikel is van toepassing op 
roamingaanbieders die: 
(a) voor al hun respectieve retailpakketten 
die gereguleerde roamingdiensten 
omvatten, in de gehele Unie automatisch 
het geldende binnenlandsediensttarief 
toepassen op zowel binnenlandse diensten 
als gereguleerde roamingdiensten, alsof 
de gereguleerde roamingdiensten op het 
thuisnetwerk worden afgenomen, en
(b) ervoor zorgen, hetzij via hun eigen 
netwerken, hetzij door middel van 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat het bepaalde 
onder a) in alle lidstaten door ten minste 
één roamingaanbieder wordt nageleefd. 
2. De leden 1, 6 en 7 vormen geen beletsel 
voor een roamingaanbieder om het 
verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
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binnenlandsediensttarief te beperken op 
basis van een redelijkgebruikcriterium. 
Redelijkgebruikcriteria worden op 
zodanige wijze toegepast dat consumenten 
die van de verschillende binnenlandse 
retailpakketten van de roamingaanbieder
gebruikmaken in alle vertrouwen hun 
gebruikelijk binnenlands 
consumptiepatroon dat bij hun respectief 
binnenlands retailpakket hoort, tijdens 
periodieke reizen binnen de Unie kunnen 
voortzetten. Een roamingaanbieder die 
van deze mogelijkheid gebruikmaakt,
publiceert overeenkomstig artikel 25, lid 
1, onder b) van Verordening nr. XX/2014 
gedetailleerde gekwantificeerde 
informatie over de wijze waarop het 
redelijkgebruikcriterium wordt toegepast, 
door verwijzing naar de belangrijkste 
prijs-, volume- of andere parameters van 
het desbetreffende retailpakket, en neemt 
deze informatie overeenkomstig artikel 26, 
lid 1, onder b) en c) van die verordening 
op in zijn contracten.
Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in 
de retailcontracten die worden 
aangeboden door roamingaanbieders die 
van de bepalingen van dit artikel 
gebruikmaken. Het Berec werkt deze 
richtsnoeren uit op basis van de algemene 
doelstelling zoals beschreven in de eerste 
alinea, en houdt in het bijzonder rekening 
met de ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met 
de mate van convergentie van de 
binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, 
met de eventuele waarneembare gevolgen 
van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
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roamingaanbieders.
De bevoegde nationale regelgevende 
instantie ziet strikt toe op de toepassing 
van de redelijkgebruikcriteria, waarbij zij 
zoveel mogelijk rekening houdt met de 
algemene richtsnoeren van het Berec, 
zodra die zijn vastgesteld, en ervoor zorgt 
dat er geen onredelijke voorwaarden 
worden toegepast.
3. Individuele eindgebruikers die klant 
zijn van een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt, mogen op eigen 
verzoek de bewuste en expliciete keuze 
maken om af te zien van het voordeel van 
de toepassing van het 
binnenlandsediensttarief op gereguleerde 
roamingdiensten in het kader van een 
bepaald retailpakket, in ruil voor andere 
voordelen die door die aanbieder worden 
geboden. De roamingaanbieder wijst deze 
eindgebruikers op de aard van de 
roamingvoordelen die daardoor verloren 
gaan. De nationale regelgevende 
instanties letten er in het bijzonder op of 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken zakelijke praktijken 
toepassen die neerkomen op ontduiking 
van de standaardregeling.
4. De retailtarieven voor gereguleerde 
roamingdiensten, zoals vastgesteld in de 
artikelen 8, 10 en 13, zijn niet van 
toepassing op roamingdiensten die door 
een van dit artikel gebruikmakende 
roamingaanbieder worden aangeboden, 
voor zover deze tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief worden 
gefactureerd. 
Indien een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt kosten in rekening 
brengt die afwijken van het geldende 
binnenlandsediensttarief voor het gebruik 
van gereguleerde roamingdiensten die 
verder gaan dan het redelijke gebruik van 
dergelijke diensten overeenkomstig lid 2, 
of wanneer een individuele eindgebruiker 
uitdrukkelijk afziet van het voordeel van 
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de toepassing van 
binnenlandsediensttarieven op 
gereguleerde roamingdiensten 
overeenkomstig lid 3, mogen de kosten 
van deze gereguleerde roamingdiensten 
de retailroamingtarieven zoals bepaald in 
de artikelen 8, 10 en 13 niet 
overschrijden. 
5. Een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruik wenst te maken, stelt het 
Bureau van het Berec in kennis van zijn 
eigen verklaring en van de bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten op grond 
waarvan hij aan de voorwaarden van lid 1 
voldoet, alsook van alle wijzigingen 
daarvan. De kennisgevende 
roamingaanbieder verstrekt bij zijn 
kennisgeving het bewijs dat zijn 
contractuele partners die partij zijn bij de 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten waarvan hij 
kennisgeving doet, met die kennisgeving 
instemmen. 
6. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de 
volgende voorwaarden in acht nemen:
(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;
(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat aan de onder c), 
d) en e) vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 17 lidstaten die ten 
minste 70 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(c) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
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juli 2014 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, ten minste 
één retailpakket beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden met een tariefoptie 
waarbij het geldende 
binnenlandsediensttarief wordt toegepast 
op zowel binnenlandse diensten als 
gereguleerde roamingdiensten binnen de 
gehele Unie, alsof deze gereguleerde 
roamingdiensten op het thuisnetwerk 
worden verbruikt;
(d) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2015 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, dergelijke 
tariefopties beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden binnen 
retailpakketten die op 1 januari van dat 
jaar door ten minste 50 % van hun 
respectieve klantenbestand werden 
gebruikt;
(e) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2016 met al hun retailpakketten aan 
lid 1, onder b), te voldoen.
In plaats van de onder d) bedoelde 
verbintenis kunnen roamingaanbieders 
die van dit artikel gebruikmaken en al 
hun contractuele partners als bedoeld 
onder b), zich er vanaf 1 juli 2015 of 
vanaf de datum van de kennisgeving, als 
dat later is, toe verbinden dat eventuele 
roamingkosten die in rekening worden 
gebracht naast het geldende 
binnenlandsediensttarief in hun diverse 
retailpakketten, vanaf 1 januari 2015 in 
totaal niet meer dan 50 % van de kosten 
binnen die pakketten bedragen, ongeacht 
of dergelijke toeslagen worden berekend 
op basis van eenheden als belminuten of 
megabytes of perioden als roamingdagen 
of weken, of op een andere wijze of een 
combinatie daarvan. Roamingaanbieders 
die een beroep doen op dit punt, dienen 
voor de nationale regelgevende instantie 
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aan te tonen dat zij aan de voorwaarde 
van een reductie van 50 % voldoen en ter 
staving daarvan desgevraagd alle 
noodzakelijke bewijsstukken over te 
leggen. 
Wanneer de roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt het Bureau van het 
Berec overeenkomstig de eerste alinea, 
onder a), in kennis stelt van zijn eigen 
verklaring en van alle relevante bilaterale 
of multilaterale roamingovereenkomsten, 
en daardoor onder het bepaalde in dit lid 
valt, zijn de kennisgevende 
roamingaanbieder en al zijn contractuele 
partners als bedoeld onder b) tot en met in 
ieder geval 1 juli 2018 gehouden tot 
naleving van hun respectieve 
verbintenissen overeenkomstig de eerste 
alinea, onder c), d) en e), met inbegrip 
van eventuele alternatieve verbintenissen 
zoals bedoeld in die alinea, onder d).
7. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de 
volgende voorwaarden in acht nemen:
(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;
(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2014, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 10 lidstaten die ten 
minste 30 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(c) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
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roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2015, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 14 lidstaten die ten 
minste 50 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(d) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2016 aan de in lid 1, onder a), 
vermelde voorwaarden wordt voldaan in 
ten minste 17 lidstaten die ten minste 
70 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
Wanneer een roamingaanbieder die van 
dit artikel gebruikmaakt het Bureau van 
het Berec overeenkomstig de eerste 
alinea, onder a), in kennis stelt van zijn 
eigen verklaring en van alle relevante 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten, en daardoor 
onder het bepaalde in dit lid valt, zijn de 
kennisgevende roamingaanbieder en al 
zijn contractuele partners als bedoeld 
onder b) tot en met in ieder geval 1 juli 
2018 gehouden tot naleving van hun 
respectieve verbintenissen overeenkomstig 
lid 1, onder a).
8. Roamingaanbieders onderhandelen in 
goed vertrouwen over de regelingen voor 
de totstandbrenging van bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomsten, op 
billijke en redelijke voorwaarden, gelet op 
de doelstelling dat dergelijke 
overeenkomsten met andere 
roamingaanbieders de virtuele uitbreiding 
van de dekking van het thuisnetwerk en 
de duurzame verstrekking, door elk van 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken, van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen hetzelfde 
prijsniveau als hun respectieve 
binnenlandse 
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mobielecommunicatiediensten mogelijk 
moeten maken. 
9. Bij wijze van uitzondering op lid 1 is dit 
artikel na 1 juli 2016 van toepassing op 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken, wanneer deze 
roamingaanbieders aantonen dat zij in 
goed vertrouwen een bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomst aan 
wilden gaan of verlengen op basis van 
billijke en redelijke voorwaarden in alle 
lidstaten, indien zij nog niet aan de 
vereisten van lid 1 voldoen en niet in staat 
zijn geweest een bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst met een 
roamingaanbieder in een of meer 
lidstaten aan te gaan, mits zij voldoen aan 
de in lid 6, onder b) bedoelde 
minimumdekking en alle andere relevante 
bepalingen van dit artikel. In dergelijke 
gevallen moeten de van dit artikel 
gebruikmakende roamingaanbieders 
blijven streven naar de totstandkoming 
van redelijke voorwaarden voor de 
sluiting van een roamingovereenkomst 
met een roamingaanbieder uit een niet-
vertegenwoordigde lidstaat.
10. Indien een alternatieve 
roamingaanbieder op grond van artikel 4, 
lid 1 reeds toegang heeft verkregen tot de 
klanten van een binnenlandse aanbieder 
en de nodige investeringen heeft gedaan 
om deze klanten te bedienen, is artikel 4, 
lid 7, gedurende een overgangsperiode 
van drie jaar niet op een dergelijke 
binnenlandse aanbieder van toepassing. 
De overgangsperiode doet niet af aan de 
noodzaak om een met de alternatieve 
roamingaanbieder overeengekomen 
mogelijk langere contractuele periode te 
respecteren.
11. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de mededingingsregels van 
de Unie op bilaterale en multilaterale 
roamingovereenkomsten.
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Or. en

Amendement 326
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening 531/2012
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:

Schrappen

Artikel 4 bis
1. Dit artikel is van toepassing op 
roamingaanbieders die:
(a) voor al hun respectieve retailpakketten 
die gereguleerde roamingdiensten 
omvatten, in de gehele Unie automatisch 
het geldende binnenlandsediensttarief 
toepassen op zowel binnenlandse diensten 
als gereguleerde roamingdiensten, alsof 
de gereguleerde roamingdiensten op het 
thuisnetwerk worden afgenomen, en
(b) ervoor zorgen, hetzij via hun eigen 
netwerken, hetzij door middel van 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat het bepaalde 
onder a) in alle lidstaten door ten minste 
één roamingaanbieder wordt nageleefd. 
2. De leden 1, 6 en 7 vormen geen beletsel 
voor een roamingaanbieder om het 
verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief te beperken op 
basis van een redelijkgebruikcriterium. 
Redelijkgebruikcriteria worden op 
zodanige wijze toegepast dat consumenten 
die van de verschillende binnenlandse 
retailpakketten van de roamingaanbieder 
gebruikmaken in alle vertrouwen hun 
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gebruikelijk binnenlands 
consumptiepatroon dat bij hun respectief 
binnenlands retailpakket hoort, tijdens 
periodieke reizen binnen de Unie kunnen 
voortzetten. Een roamingaanbieder die 
van deze mogelijkheid gebruikmaakt, 
publiceert overeenkomstig artikel 25, lid 
1, onder b) van Verordening nr. XX/2014 
gedetailleerde gekwantificeerde 
informatie over de wijze waarop het 
redelijkgebruikcriterium wordt toegepast, 
door verwijzing naar de belangrijkste 
prijs-, volume- of andere parameters van 
het desbetreffende retailpakket, en neemt 
deze informatie overeenkomstig artikel 26, 
lid 1, onder b) en c) van die verordening 
op in zijn contracten.
Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in 
de retailcontracten die worden 
aangeboden door roamingaanbieders die 
van de bepalingen van dit artikel 
gebruikmaken. Het Berec werkt deze 
richtsnoeren uit op basis van de algemene 
doelstelling zoals beschreven in de eerste 
alinea, en houdt in het bijzonder rekening 
met de ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met 
de mate van convergentie van de 
binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, 
met de eventuele waarneembare gevolgen 
van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
roamingaanbieders.
De bevoegde nationale regelgevende 
instantie ziet strikt toe op de toepassing 
van de redelijkgebruikcriteria, waarbij zij 
zoveel mogelijk rekening houdt met de 
algemene richtsnoeren van het Berec, 
zodra die zijn vastgesteld, en ervoor zorgt 
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dat er geen onredelijke voorwaarden 
worden toegepast.
3. Individuele eindgebruikers die klant 
zijn van een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt, mogen op eigen 
verzoek de bewuste en expliciete keuze 
maken om af te zien van het voordeel van 
de toepassing van het 
binnenlandsediensttarief op gereguleerde 
roamingdiensten in het kader van een 
bepaald retailpakket, in ruil voor andere 
voordelen die door die aanbieder worden 
geboden. De roamingaanbieder wijst deze 
eindgebruikers op de aard van de 
roamingvoordelen die daardoor verloren 
gaan. De nationale regelgevende 
instanties letten er in het bijzonder op of 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken zakelijke praktijken 
toepassen die neerkomen op ontduiking 
van de standaardregeling.
4. De retailtarieven voor gereguleerde 
roamingdiensten, zoals vastgesteld in de 
artikelen 8, 10 en 13, zijn niet van 
toepassing op roamingdiensten die door 
een van dit artikel gebruikmakende 
roamingaanbieder worden aangeboden, 
voor zover deze tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief worden 
gefactureerd. 
Indien een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt kosten in rekening 
brengt die afwijken van het geldende 
binnenlandsediensttarief voor het gebruik 
van gereguleerde roamingdiensten die 
verder gaan dan het redelijke gebruik van 
dergelijke diensten overeenkomstig lid 2, 
of wanneer een individuele eindgebruiker 
uitdrukkelijk afziet van het voordeel van 
de toepassing van 
binnenlandsediensttarieven op 
gereguleerde roamingdiensten 
overeenkomstig lid 3, mogen de kosten 
van deze gereguleerde roamingdiensten 
de retailroamingtarieven zoals bepaald in 
de artikelen 8, 10 en 13 niet 
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overschrijden. 
5. Een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruik wenst te maken, stelt het 
Bureau van het Berec in kennis van zijn 
eigen verklaring en van de bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten op grond 
waarvan hij aan de voorwaarden van lid 1 
voldoet, alsook van alle wijzigingen 
daarvan. De kennisgevende 
roamingaanbieder verstrekt bij zijn 
kennisgeving het bewijs dat zijn 
contractuele partners die partij zijn bij de 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten waarvan hij 
kennisgeving doet, met die kennisgeving 
instemmen. 
6. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de 
volgende voorwaarden in acht nemen:
(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;
(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat aan de onder c), 
d) en e) vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 17 lidstaten die ten 
minste 70 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(c) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2014 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, ten minste 
één retailpakket beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden met een tariefoptie 
waarbij het geldende 
binnenlandsediensttarief wordt toegepast 
op zowel binnenlandse diensten als 
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gereguleerde roamingdiensten binnen de 
gehele Unie, alsof deze gereguleerde 
roamingdiensten op het thuisnetwerk 
worden verbruikt;
(d) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2015 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, dergelijke 
tariefopties beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden binnen 
retailpakketten die op 1 januari van dat 
jaar door ten minste 50 % van hun 
respectieve klantenbestand werden 
gebruikt;
(e) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2016 met al hun retailpakketten aan 
lid 1, onder b), te voldoen.
In plaats van de onder d) bedoelde 
verbintenis kunnen roamingaanbieders 
die van dit artikel gebruikmaken en al 
hun contractuele partners als bedoeld 
onder b), zich er vanaf 1 juli 2015 of 
vanaf de datum van de kennisgeving, als 
dat later is, toe verbinden dat eventuele 
roamingkosten die in rekening worden 
gebracht naast het geldende 
binnenlandsediensttarief in hun diverse 
retailpakketten, vanaf 1 januari 2015 in 
totaal niet meer dan 50 % van de kosten 
binnen die pakketten bedragen, ongeacht 
of dergelijke toeslagen worden berekend 
op basis van eenheden als belminuten of 
megabytes of perioden als roamingdagen 
of weken, of op een andere wijze of een 
combinatie daarvan. Roamingaanbieders 
die een beroep doen op dit punt, dienen 
voor de nationale regelgevende instantie 
aan te tonen dat zij aan de voorwaarde 
van een reductie van 50 % voldoen en ter 
staving daarvan desgevraagd alle 
noodzakelijke bewijsstukken over te 
leggen.
Wanneer de roamingaanbieder die van dit 
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artikel gebruikmaakt het Bureau van het 
Berec overeenkomstig de eerste alinea, 
onder a), in kennis stelt van zijn eigen 
verklaring en van alle relevante bilaterale 
of multilaterale roamingovereenkomsten, 
en daardoor onder het bepaalde in dit lid 
valt, zijn de kennisgevende 
roamingaanbieder en al zijn contractuele 
partners als bedoeld onder b) tot en met in 
ieder geval 1 juli 2018 gehouden tot 
naleving van hun respectieve 
verbintenissen overeenkomstig de eerste 
alinea, onder c), d) en e), met inbegrip 
van eventuele alternatieve verbintenissen 
zoals bedoeld in die alinea, onder d).
7. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de 
volgende voorwaarden in acht nemen:
(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;
(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2014, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 10 lidstaten die ten 
minste 30 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(c) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2015, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 14 lidstaten die ten 
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minste 50 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
(d) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2016 aan de in lid 1, onder a), 
vermelde voorwaarden wordt voldaan in 
ten minste 17 lidstaten die ten minste 
70 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.
Wanneer een roamingaanbieder die van 
dit artikel gebruikmaakt het Bureau van 
het Berec overeenkomstig de eerste 
alinea, onder a), in kennis stelt van zijn 
eigen verklaring en van alle relevante 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten, en daardoor 
onder het bepaalde in dit lid valt, zijn de 
kennisgevende roamingaanbieder en al 
zijn contractuele partners als bedoeld 
onder b) tot en met in ieder geval 1 juli 
2018 gehouden tot naleving van hun 
respectieve verbintenissen overeenkomstig 
lid 1, onder a).
8. Roamingaanbieders onderhandelen in 
goed vertrouwen over de regelingen voor 
de totstandbrenging van bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomsten, op 
billijke en redelijke voorwaarden, gelet op 
de doelstelling dat dergelijke 
overeenkomsten met andere 
roamingaanbieders de virtuele uitbreiding 
van de dekking van het thuisnetwerk en 
de duurzame verstrekking, door elk van 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken, van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen hetzelfde 
prijsniveau als hun respectieve 
binnenlandse 
mobielecommunicatiediensten mogelijk 
moeten maken. 
9. Bij wijze van uitzondering op lid 1 is dit 
artikel na 1 juli 2016 van toepassing op 
roamingaanbieders die van dit artikel 
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gebruikmaken, wanneer deze 
roamingaanbieders aantonen dat zij in 
goed vertrouwen een bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomst aan 
wilden gaan of verlengen op basis van 
billijke en redelijke voorwaarden in alle 
lidstaten, indien zij nog niet aan de 
vereisten van lid 1 voldoen en niet in staat 
zijn geweest een bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst met een 
roamingaanbieder in een of meer 
lidstaten aan te gaan, mits zij voldoen aan 
de in lid 6, onder b) bedoelde 
minimumdekking en alle andere relevante 
bepalingen van dit artikel. In dergelijke 
gevallen moeten de van dit artikel 
gebruikmakende roamingaanbieders 
blijven streven naar de totstandkoming 
van redelijke voorwaarden voor de 
sluiting van een roamingovereenkomst 
met een roamingaanbieder uit een niet-
vertegenwoordigde lidstaat.
10. Indien een alternatieve 
roamingaanbieder op grond van artikel 4, 
lid 1 reeds toegang heeft verkregen tot de 
klanten van een binnenlandse aanbieder 
en de nodige investeringen heeft gedaan 
om deze klanten te bedienen, is artikel 4, 
lid 7, gedurende een overgangsperiode 
van drie jaar niet op een dergelijke 
binnenlandse aanbieder van toepassing. 
De overgangsperiode doet niet af aan de 
noodzaak om een met de alternatieve 
roamingaanbieder overeengekomen 
mogelijk langere contractuele periode te 
respecteren.
11. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de mededingingsregels van 
de Unie op bilaterale en multilaterale 
roamingovereenkomsten.

Or. en

Amendement 327
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening 531/2012
Artikel 4 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Individuele eindgebruikers die klant 
zijn van een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt, mogen op eigen 
verzoek de bewuste en expliciete keuze 
maken om af te zien van het voordeel van 
de toepassing van het 
binnenlandsediensttarief op gereguleerde 
roamingdiensten in het kader van een 
bepaald retailpakket, in ruil voor andere 
voordelen die door die aanbieder worden 
geboden. De roamingaanbieder wijst deze 
eindgebruikers op de aard van de 
roamingvoordelen die daardoor verloren 
gaan. De nationale regelgevende 
instanties letten er in het bijzonder op of 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken zakelijke praktijken 
toepassen die neerkomen op ontduiking 
van de standaardregeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening 531/2012
Artikel 7

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) Artikel 7 wordt vervangen door het 
volgende:

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
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rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,10 EUR per minuut.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,10 EUR 
en op 1 juli 2014 tot 0,05 EUR;
onverminderd artikel 19 wordt het tot en 
met 30 juni 2022 gehandhaafd op 
0,05 EUR.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot 0,04 EUR op 1 juli 
2014, en wordt, onverminderd artikel 19,
tot en met 30 juni 2022 gehandhaafd op 
0,04 EUR.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
totale wholesaleroaminginkomsten te delen 
door het totale aantal 
wholesaleroamingminuten die de 
exploitant tijdens het betreffende tijdvak 
daadwerkelijk voor de levering van 
wholesaleroaminggesprekken binnen de 
Unie heeft gebruikt, uitgedrukt in een 
bedrag per seconde en aangepast teneinde 
rekening te houden met de mogelijkheid 
voor de exploitant van het bezochte 
netwerk om een aanvankelijke 
minimumperiode van ten hoogste 30 
seconden in rekening te brengen.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
totale wholesaleroaminginkomsten te delen 
door het totale aantal 
wholesaleroamingminuten die de 
exploitant tijdens het betreffende tijdvak 
daadwerkelijk voor de levering van 
wholesaleroaminggesprekken binnen de 
Unie heeft gebruikt, uitgedrukt in een 
bedrag per seconde. De exploitant van het 
bezochte netwerk brengt geen enkele
aanvankelijke minimumperiode in 
rekening."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 329
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – leden 1 en 2

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) In artikel 7 worden de leden 1 en 2 
vervangen door:

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2014 niet hoger 
liggen dan 0,05 EUR per minuut.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,10 EUR
en op 1 juli tot 0,05 EUR; onverminderd 
artikel 19 wordt het tot en met 30 juni 
2022 gehandhaafd op 0,05 EUR.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2016 verlaagd tot 0,01 EUR
en wordt tot en met 30 juni 2022 
gehandhaafd."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Motivering

In een aantal lidstaten is de gemiddelde binnenlandse prijs onder de 0,05 EUR. Het na 1 
januari 2016 op het huidige niveau (0,05 EUR) houden van het wholesaletarief voor 
gespreksroamingdiensten, wanneer de aanbieders verplicht zijn om klanten van 
roamingdiensten op dezelfde manier te factureren als binnenlandse klanten, zou tot een 
ernstige verstoring van de markt leiden. Derhalve moeten de wholesaletarieven voor 
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gesprekken verder worden verlaagd om meer concurrentie mogelijk te maken.

Amendement 330
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Het volgende artikel 7 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Afschaffing van retailroamingtarieven

Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden of 
voor elke gereguleerde dataroamingdienst 
die is gebruikt, onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen om 
afwijkend of frauduleus gebruik te 
voorkomen."

Or. en

Motivering

Extra kosten voor gesprekken, SMS en data bij roamingdiensten moeten worden afgeschaft. 
Na geleidelijk de maximumwaarden voor kosten die telecomaanbieders aan consumenten in 
rekening kunnen brengen voor roamingdiensten te hebben verlaagd, is het nu tijd 
consumenten in staat te stellen roamingdiensten net als thuis te kunnen gebruiken. Deze 
verplichting voor aanbieders dient niet vóór 1 juli 2016 van kracht te worden, teneinde de 
toepassing van het beginsel van rechtszekerheid niet te belemmeren. Vóór 1 juli 2016 moeten 
de wholesaletarieven nog verder worden verlaagd en moeten mobiele afgiftetarieven worden 
geharmoniseerd, zodat een gelijk speelveld voor alle telecomaanbieders in de EU tot stand 
kan worden gebracht.
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Amendement 331
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter a
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19
EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen. 
Onverminderd artikel 19, gelden deze 
maximum retailtarieven van het 
eurogesprekstarief tot en met 30 juni 
2017.

"2. Met ingang van 1 juli 2012 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,15 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,05 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,1 EUR
en het maximale retailtarief voor 
ontvangen oproepen wordt op 1 juli 2014 
verlaagd tot 0,03 EUR. Onverminderd 
artikel 19 blijven deze maximale 
retailtarieven voor eurogesprekken tot 30 
juni 2017 van kracht."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 332
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter a
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19 
EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen. 
Onverminderd artikel 19, gelden deze
maximum retailtarieven van het 
eurogesprekstarief tot en met 30 juni 2017.

2. Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19 EUR 
en op 1 juli 2015 tot 0,15 EUR, en het 
maximale retailtarief voor ontvangen 
oproepen wordt op 1 juli 2014 tot 
0,05 EUR en op 1 juli 2015 tot 0,03 EUR 
verlaagd. Deze maximale retailtarieven 
voor het eurogesprekstarief blijven tot en 
met 30 juni 2016 van kracht. Vanaf 1 juli 
2016 brengen roamingaanbieders hun 
klanten geen kosten in rekening voor 
ontvangen oproepen, onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen om 
afwijkend of frauduleus gebruik te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 333
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter b
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Bestaande tekst Amendement

(b) de derde alinea wordt vervangen door: Schrappen
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De levering van aan een 
eurogesprekstarief onderworpen 
gereguleerde roaminggesprekken wordt 
door roamingaanbieders aan hun 
roamende klanten per seconde 
gefactureerd.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 334
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Bestaande tekst Amendement

(b bis) de vierde alinea wordt vervangen 
door:

De roamingaanbieder kan voor gesprekken 
die onderworpen zijn aan het 
eurogesprekstarief een aanvankelijke 
minimumtijd van ten hoogste 30 seconden
in rekening brengen.

"De roamingaanbieder mag voor 
gesprekken die onderworpen zijn aan het 
eurogesprekstarief geen aanvankelijke 
minimumtijd in rekening brengen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 335
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 9 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 9, lid 1, wordt geschrapt.
1. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
berekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming-sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan 0,03 EUR per 
sms-bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief wordt verlaagd tot 
0,02 EUR op 1 juli 2013, en wordt, 
onverminderd artikel 19, tot en met 30 
juni 2022 gehandhaafd op 0,02 EUR."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 336
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 10 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 
0,08 EUR met ingang van 1 juli 2013, en 
tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014

"2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,07 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 
0,05 EUR met ingang van 1 juli 2014 en 
wordt, onverminderd artikel 19, tot en met 
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en wordt, onverminderd artikel 19, tot en 
met 30 juni 2017 gehandhaafd op 
0,06 EUR.

30 juni 2017 gehandhaafd op 0,05 EUR.

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 337
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 10 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 10, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 
0,08 EUR met ingang van 1 juli 2013, en 
tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014
en wordt, onverminderd artikel 19, tot en 
met 30 juni 2017 gehandhaafd op 
0,06 EUR.

"2. Met ingang van 1 juli 2013 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een euro-
sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar het dient echter niet 
hoger te liggen dan 0,08 EUR. Dit 
maximum tarief wordt verlaagd tot 
0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014, en 
tot 0,04 EUR met ingang van 1 juli 2015
en wordt tot en met 30 juni 2016
gehandhaafd op 0,04 EUR."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 338
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 quater) Artikel 12, lid 1, wordt 
vervangen door:

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2012 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 0,25 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2013
verlaagd tot 0,15 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2014 tot 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data, en wordt, onverminderd 
artikel 19, tot en met 30 juni 2022 
gehandhaafd op 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data.

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2013 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 0,15 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2014
verlaagd tot 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2015 tot 0,0050 EUR per megabyte 
verzonden data, en wordt tot en met 30 juni 
2022 gehandhaafd op 0,0050 EUR per 
megabyte verzonden data."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 339
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 quater) Artikel 12, lid 1, wordt 
vervangen door:

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de "1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
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exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2012 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 0,25 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2013 
verlaagd tot 0,15 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2014 tot 0,05 EUR per megabyte
verzonden data, en wordt, onverminderd 
artikel 19, tot en met 30 juni 2022 
gehandhaafd op 0,05 EUR per megabyte
verzonden data.

exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2012 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 10 EUR per
gigabyte verzonden data, en wordt, 
onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 
2022 gehandhaafd op 10 EUR per gigabyte 
verzonden data."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 340
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(5 quinquies) in artikel 13, lid 2, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 
0,45 EUR per gebruikte megabyte en op 1 
juli 2014 tot 0,20 EUR per gebruikte 
megabyte, en wordt, onverminderd artikel 
19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 

"2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 
20 EUR per gebruikte gigabyte en wordt, 
onverminderd artikel 19, tot en met 
30 juni 2017 gehandhaafd op 20 EUR per 
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0,20 EUR per gebruikte megabyte. gebruikte gigabyte."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 341
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(5 quinquies) in artikel 13, lid 2, wordt de 
eerste alinea vervangen door:

2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 
0,45 EUR per gebruikte megabyte en op 1 
juli 2014 tot 0,20 EUR per gebruikte 
megabyte, en wordt, onverminderd artikel 
19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 
0,20 EUR per gebruikte megabyte.

"2. Met ingang van 1 juli 2013 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,45 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 
0,20 EUR per gebruikte megabyte en op 1 
juli 2015 tot 0,10 EUR per gebruikte 
megabyte, en wordt tot en met 30 juni 2016
gehandhaafd op 0,10 EUR per gebruikte 
megabyte."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 342
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd: Schrappen
(a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
(i) de eerste zin wordt vervangen door:
"De Commissie evalueert de werking van 
deze verordening en brengt daarover, na 
een openbare raadpleging, uiterlijk op 31 
december 2016 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.";
(ii) punt g wordt vervangen door:
"(g) de mate waarin de uitvoering van de 
structurele maatregelen zoals bedoeld in 
artikelen 3 en 4 en van de alternatieve 
regeling waarin artikel 4 bis voorziet, tot 
meer concurrentie heeft geleid op de 
interne markt voor roamingdiensten, in 
die mate dat er geen daadwerkelijk 
verschil is tussen de roamingtarieven en 
de binnenlandse tarieven;";
(iii) het volgende punt i wordt toegevoegd:
"(i) de mate waarin de ontwikkeling van 
de binnenlandse retailprijzen 
waarneembaar wordt beïnvloed door het 
feit dat roamingaanbieders het 
binnenlandsediensttarief in de gehele 
Unie toepassen op zowel binnenlandse 
diensten als gereguleerde 
roamingdiensten.";
(b) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
(i) de eerste zin wordt vervangen door:
"Indien uit het verslag blijkt dat in 
tariefopties waarbij het 
binnenlandsediensttarief voor zowel de 
binnenlandse als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, niet wordt 
voorzien in alle retailpakketten voor 
redelijk gebruik van ten minste één 
roamingaanbieder in elke lidstaat, of dat 
aanbiedingen van alternatieve 
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roamingaanbieders gelijkwaardige 
retailroamingtarieven niet wezenlijk 
gemakkelijker beschikbaar hebben 
gemaakt voor consumenten overal in de 
Unie, doet de Commissie uiterlijk op 
dezelfde datum passende voorstellen aan 
het Europees Parlement en de Raad om 
de situatie aan te pakken en ervoor te 
zorgen dat er op de interne markt geen 
verschil is tussen nationale tarieven en 
roamingtarieven.";
(ii) punt d wordt vervangen door:
"(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien, met het oog op de 
versterking van het vermogen van alle 
roamingaanbieders om binnen hun 
respectieve retailpakketten voor redelijke 
gebruik tariefopties aan te bieden 
waarbinnen het geldende 
binnenlandsediensttarief voor zowel 
binnenlandse diensten als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, alsof 
laatstgenoemde diensten op het 
thuisnetwerk worden verbruikt."

Or. en

Amendement 343
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Bestaande tekst Amendement

(8 bis) Artikel 19 wordt vervangen door 
het volgende:

"Artikel 19 "Artikel 19

Herziening Herziening
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1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. 
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad in overeenstemming met de leden 
2 tot en met 6.

1 bis. De Commissie brengt, na inspraak 
van het publiek, uiterlijk 31 september 
2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de kwestie of 
de in de artikelen 7, 9 en 12 vermelde 
maximum wholesaletarieven in tijdsduur 
moeten worden gewijzigd of in hoogte 
aangepast. De Commissie dient na 
raadpleging van het BEREC ook uiterlijk 
december 2015 een passend 
wetgevingsvoorstel in ter harmonisering 
van de mobiele afgiftetarieven in de hele 
EU.
1 ter. De Commissie brengt vóór 30 juni 
2016 en na een openbare raadpleging 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad over, onder andere:

(a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum retailtarieven 
te rechtvaardigen;

(a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum retailtarieven 
te rechtvaardigen;

(b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

(b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

(c) de ontwikkeling van en de te 
verwachten toekomstige trends in de 
wholesale- en retailtarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-, sms- en 
datacommunicatiediensten, in vergelijking 
met de tarieven voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal niveau 
in de lidstaten, opgesplitst naar post-paid-
en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

(c) de ontwikkeling van en de te 
verwachten toekomstige trends in de 
wholesale- en retailtarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-, sms- en 
datacommunicatiediensten, in vergelijking 
met de tarieven voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal niveau 
in de lidstaten, opgesplitst naar post-paid-
en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

(d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 

(d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
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alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

(e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;

(e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;

(f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

(f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

(g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat het 
verschil tussen roaming- en nationale 
tarieven nagenoeg nul bedraagt;

(g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat het 
verschil tussen roaming- en nationale 
tarieven nagenoeg nul bedraagt;

(h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft beschermd 
tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten kon worden ontwikkeld.

(h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft beschermd 
tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten kon worden ontwikkeld.

2. Indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten ten behoeve van alle 
Europese consumenten te stimuleren, of 
dat de verschillen tussen roamingtarieven 
en nationale tarieven niet nagenoeg nul 
bedragen, kan de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen indienen om dit probleem aan 

2. Indien uit het verslag als bedoeld in lid 2 
blijkt dat van de maximale 
wholesaletarieven de looptijd moet 
worden gewijzigd dan wel het niveau moet 
worden herzien, dient de Commissie 
uiterlijk 31 december 2015 en na 
raadpleging van het BEREC een passend 
voorstel in bij het Europees Parlement en 
de Raad om dit probleem aan te pakken.
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te pakken en aldus een interne markt voor 
mobiele communicatiediensten tot stand 
te brengen waar er uiteindelijk geen 
verschil meer is tussen nationale en 
roamingtarieven. De Commissie zal met 
name onderzoeken of het nodig is:
(a) aanvullende technische en structurele 
maatregelen vast te stellen;

Indien uit het verslag als bedoeld in lid 3
blijkt dat de structurele maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, niet 
volstaan om de concurrentie op de interne 
markt voor roamingdiensten ten behoeve 
van alle Europese consumenten te 
stimuleren, of dat de verschillen tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven 
niet nagenoeg nul bedragen, dient de 
Commissie uiterlijk 31 december 2015 bij 
het Europees Parlement en de Raad 
passende voorstellen in om dit probleem 
aan te pakken en aldus een interne markt 
voor mobiele communicatiediensten tot 
stand te brengen waar uiteindelijk geen 
verschil meer is tussen nationale en 
roamingtarieven.

(b) de structurele maatregelen te wijzigen;
(c) de duur van de maximale 
retailtarieven als bedoeld in de artikelen 
8, 10 en 13 te verlengen, en eventueel het 
niveau ervan te herzien;
(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien;
(e) andere noodzakelijke voorschriften in 
te voeren, met inbegrip van het 
wegwerken van het onderscheid tussen 
roaming- en nationale tarieven.
3. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 1 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag bevat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening, 

3. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 1 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag bevat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening, 
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waarbij ook de in de leden 1 en 2 bedoelde 
zaken aan de orde komen.

waarbij ook de in de leden 2 en 3 bedoelde 
zaken aan de orde komen.

4. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het Berec regelmatig 
gegevens van de nationale regelgevende 
instanties over de ontwikkeling van de 
retail- en wholesaletarieven voor spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten. Deze 
gegevens worden minstens tweemaal per 
jaar meegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.

4. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het BEREC
regelmatig gegevens van de nationale 
regelgevende instanties over de 
ontwikkeling van de retail- en 
wholesaletarieven voor spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten. Deze gegevens 
worden minstens tweemaal per jaar 
meegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.

Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen bekend."

Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen bekend."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 344
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De artikelen 21 tot en met 30 zijn echter 
van toepassing met ingang van 1 juli 
2016.

Schrappen

Or. en

Amendement 345
Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Bijlage II
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

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.

Or. de


