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BEKNOPTE MOTIVERING

In september 2013 diende de Commissie een voorstel in voor een verordening inzake de 
interne markt voor elektronische communicatie, met het oog op de totstandbrenging van een 
connectief continent.

De IMCO-commissie zal aan de werkzaamheden van het Parlement inzake dit voorstel 
bijdragen door middel van een wetgevingsadvies, met exclusieve bevoegdheid wat de 
kwesties betreft in verband met gebruikersrechten en consumentenbescherming en gedeelde 
bevoegdheid met de ITRE-commissie wat de aspecten betreft in verband met open 
internettoegang.  Er zal ook worden gekeken naar de consumentenaspecten van de 
wijzigingen die worden voorgesteld in de roamingverordening, waar de input van de 
commissie evenwel zal worden geleverd in de vorm van amendementen op de desbetreffende 
ontwerptekst, als het ITRE-verslag eenmaal is gepubliceerd. In de korte tijd die beschikbaar 
was, heeft de rapporteur niet in detail alle andere aspecten van het voorstel voor een 
verordening onderzocht, maar uitsluitend gefocust op de gebieden waar de IMCO-commissie 
een rechtstreekse rol speelt. De commissieleden kunnen op dit verslag vanzelfsprekend 
amendementen met betrekking tot alle andere aspecten indienen. De rapporteur heeft in deze 
fase ook de amendementen op de overwegingen achterwege gelaten; gewijzigde 
overwegingen zullen worden voorgesteld naarmate de samenwerking met de ITRE-commissie 
vordert.

Bij de voorbereiding van dit ontwerpverslag heeft de rapporteur in ruime mate rekening 
gehouden met de standpunten van de belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor 
consumentenorganisaties en de regelgevende telecominstanties. Hij deelt de bezorgdheid van 
velen dat de doelstellingen en ambities van het voorstel lovenswaardig zijn, maar dat het 
voorgestelde instrument te gefragmenteerd is en dat het dit instrument ontbreekt aan 
strategische richting om de doelstelling van één EU-markt voor elektronische communicatie 
te realiseren. Bij het advies is voortgebouwd op de uitgebreide ervaring van de IMCO-
commissie wat de verbetering van de consumentenrechten betreft, niet alleen in de sector van 
de elektronische communicatie, om aanzienlijke verbeteringen in het Commissievoorstel aan 
te brengen. De rapporteur heeft er vertrouwen in dat deze aanpak ruim steun zal krijgen.

Veiligstelling van een open internet

Een belangrijk element van de ontwerptekst van de Commissie zijn de maatregelen om te 
zorgen voor "netneutraliteit", hoewel dit concept in de wetstekst nergens wordt gedefinieerd. 
De IMCO-commissie heeft veel ervaring op dit gebied en haar amendementen in het kader 
van de herziening in 2009 van de richtlijn universele dienst en gebruikersrechten blijven de 
essentiële bepalingen voor de regelgevende instanties in de EU om op te treden ter 
bescherming van consumenten tegen discriminerend gedrag en oneerlijke blokkering van de 
dienstverlening.

Met de nieuwe voorstellen worden deze bepalingen versterkt en wordt een duidelijker kader 
gecreëerd waarbinnen regelgevende instanties kunnen optreden. De rapporteur had de 
bepalingen in kwestie graag geïncorporeerd als herzieningen van de bestaande richtlijn, maar 
de ITRE-rapporteur had sterke argumenten voor de toepassing ervan door middel van een 
verordening, met het oog op een consistente toepassing in de EU als geheel. De rapporteur 
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heeft deze strategie geaccepteerd en hij heeft een aantal voorstellen opgesteld om de tekst te 
verduidelijken en te verbeteren, die door beide commissie samen verder zullen worden 
uitgewerkt .

Het juridische instrument voor gebruikersrechten

In het Commissievoorstel worden vele centrale bepalingen van Richtlijn 2002/22/EG inzake 
de universele dienst en gebruikersrechten (gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG) vervangen, 
doordat een aantal van de bepalingen wordt geselecteerd en volledig geharmoniseerd in de 
vorm van een verordening. Tegelijk wordt de beslissingsbevoegdheid voor de gedetailleerde 
uitvoeringsvoorschriften gecentraliseerd bij de Commissie, zodat de rechtstreekse 
verantwoordingsplicht wordt ontnomen aan de nationale regelgevende instanties. De 
Commissie verantwoordt deze keuze door de ongelijke tenuitvoerlegging van de voorschriften 
in de verschillende lidstaten. Zij onderneemt geen poging om haar aanpak te baseren op de 
voordelen voor de gemeenschappelijke markt voor elektronische communicatie. Deze aanpak 
is volgens de rapporteur volstrekt verkeerd.

Het uitpikken van arbitraire elementen uit het bestaande regelgevingskader zal verwarring 
zaaien en het opleggen van een maximale harmonisatie op de gebieden in kwestie zal nadelig 
zijn voor de consumentenbescherming. De IMCO-commissie heeft er bij de herziening van de 
richtlijn consumentenrechten in 2011 voor gezorgd dat het Commissieplan voor een 
maximale harmonisatie geen doorgang vond en in de snel evoluerende wereld van 
elektronische communicatie geldt nog meer dat maximale harmonisatie nadelig zou zijn.

Bovendien pakt de Commissie niet de reële bron van de marktfragmentatie aan, namelijk de 
ongelijke prestaties van de regelgevende instanties wat de nakoming betreft van de 
verplichtingen die momenteel voor hen gelden. Als een selectie van nieuwe gecentraliseerde 
regelgevingsvereisten wordt opgelegd in landen waar de regelgevende instantie nu al 
tekortschiet wat de handhaving van de consumentenvoorschriften betreft, kan dit nooit een 
langetermijnsucces worden! Bovendien is het Commissievoorstel, wat de inhoud ervan 
betreft, veel te prescriptief. Volgens de rapporteur zijn de specifieke nationale regelgevende 
instanties veel beter geplaatst om de voorschriften te handhaven, met ondersteuning van het 
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Body of 
European Regulators for Electronic Communications, BEREC). In de snel evoluerende sector 
in kwestie zijn zij beter op de hoogte van concurrentieverstorende gedragingen waartegen 
dringend moet worden opgetreden.

Ondanks de kritiek op het regelgevingskader erkent de rapporteur dat het Commissievoorstel 
belangrijke verbeteringen omvat van de gebruikersrechten. Hij heeft deze daarom 
geherformuleerd als amendementen op de bestaande richtlijn, met het oog op een snelle en 
gemakkelijke omzetting door alle lidstaten. 

De rapporteur stelt met name voor dat de uitvoeringsvoorschriften worden ontwikkeld door 
het BEREC, dat veel beter geplaatst is dan de Commissie om gedetailleerde normen op te 
stellen. Volgens de rapporteur zijn uitvoeringshandelingen geen geschikt instrument om de 
maatregelen in kwestie te ontwikkelen. 

AMENDEMENTEN
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De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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; eindgebruikers 
worden ermee in staat gesteld om om het 
even welke toepassing te laten lopen met 
gebruikmaking van de elektronische-
communicatiefunctie van het internet,
zonder enige vorm van beperking wat de 
uitgewisselde inhoud betreft, behalve voor 
redelijke verkeersbeheermaatregelen of de 
implementatie van een rechterlijke 
uitspraak, ongeacht de gebruikte 
netwerktechnologie;

Or. en

Motivering

De definitie van internettoegangsdienst wordt ingrijpend gewijzigd. In de nieuwe definitie 
vinden de werkzaamheden hun neerslag van het BEREC inzake netneutraliteit, in het 
bijzonder de "Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality" (november 
2012). De tekst is verder aangepast aan de wijzigingen die worden aangebracht in artikel 23, 
lid 5.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 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 die 
wordt verleend en geëxploiteerd binnen 
een gesloten elektronische-
communicatienetwerk met gebruikmaking 
van het internetprotocol, op basis van 
strenge toegangscontrole en een 
optimalisatie voor specifieke inhoud, 
toepassingen of diensten of een combinatie 
hiervan, waarvan de technische kenmerken
geoptimaliseerd zijn voor specifieke 
toepassingen op basis van een extensief 
beroep op verkeersbeheer, om te zorgen 
voor adequate dienstkenmerken, en die 
niet wordt gebruikt als vervanging voor 
internettoegangsdiensten;

Or. en

Motivering

In de definitie vinden de werkzaamheden hun neerslag van het BEREC inzake netneutraliteit, 
in het bijzonder de "Guidelines for quality of service in the scope of net neutrality" (november 
2012). Volgens de rapporteur wordt in de gewijzigde definitie een zichtbaarder onderscheid 
gemaakt tussen een gespecialiseerde dienst en een internettoegangsdienst.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geharmoniseerde rechten van 
eindgebruikers

Rechten van gebruikers op open 
internettoegang

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 Schrappen
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Afschaffing van beperkingen en 
discriminatie

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. 
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.
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: 
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

Dit is al geregeld door de bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie inzake non-discriminatie op grond van verblijfplaats en nationaliteit, de vrijheid van 
dienstverlening en de vrijheid van vestiging. Voorts lijkt weinig erop te wijzen dat er op de 
markt voor vaste communicatie behoefte is aan regelgevend optreden, zodat de rapporteur 
voorstelt deze tekst te schrappen. Mobiele communicatie moet tot slot aan bod komen in het 
kader van de algemene aanpak van roaming, overeenkomstig de definitie in de roaming III-
verordening.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Grensoverschrijdende 
geschillenbeslechting

1. De buitengerechtelijke procedures die 
overeenkomstig artikel 34, lid 1, van 
Richtlijn 2002/22/EG zijn vastgesteld, zijn 
ook van toepassing op geschillen over 
contracten tussen consumenten en andere 
eindgebruikers, voor zover deze 
buitengerechtelijke procedures ook voor 
hen openstaan, en aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek die in een andere lidstaat 
gevestigd zijn. Op geschillen die binnen de 
werkingssfeer van Richtlijn 2013/11/EU33

vallen, zijn de bepalingen van deze 
richtlijn van toepassing.
___________________
33 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG, PB L 165 van 
18.6.2013, blz. 63.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
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Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor het toepassingsgebied van de bepalingen te verduidelijken door 
toevoeging van "en apparatuur" en van "herkomst of bestemming" van de inhoud. Daarnaast 
stelt hij voor de tweede zin te schrappen, omdat eindgebruikers vrij zullen zijn de bedoelde 
overeenkomsten te sluiten en gebruik van de bedoelde aanbiedingen te maken zonder deze 
bepaling.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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.

2. De nationale regelgevende instanties 
zorgen ervoor dat eindgebruikers vrij zijn
om gebruik te maken van gespecialiseerde 
diensten die worden verleend door
aanbieders van elektronische communicatie
of aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten.

Om eindgebruikers gespecialiseerde Aanbieders van elektronische-
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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.

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

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat er geen tegenspraak is tussen lid 1 en lid 2. Daarom stelt 
hij een sterk vereenvoudigde tekst voor, voortbouwend op de werkzaamheden die op dit 
gebied zijn verricht door het BEREC, de Raad van Europa en andere onafhankelijke 
deskundigen.

Amendement 8

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. Aan de eindgebruikers wordt volledige 
informatie verstrekt overeenkomstig
artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 3, en artikel 
21 bis van Richtlijn 2002/22/EG, inclusief 
informatie over alle redelijke 
verkeersbeheermaatregelen die worden 
toegepast die gevolgen kunnen hebben 
voor de toegang tot en de verspreiding van 
informatie, inhoud, toepassingen en 
diensten overeenkomstig de 
specificeringen in de leden 1 en 2.

Or. en

Motivering

Gezien de gevolgen van redelijke verkeersbeheermaatregelen voor de persoonlijke levenssfeer 
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en de bescherming van persoonsgegevens is een verwijzing toegevoegd naar artikel 23, lid 5, 
om het toepassingsgebied van de verplichtingen op het gebied van informatieverstrekking uit 
te breiden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Aanbieders van internettoegangsdiensten
mogen de vrijheden zoals beschreven in 
lid 1 niet belemmeren door tegen de 
transmissie van internetverkeer te 
discrimineren, deze transmissie te 
beperken of er anderszins in te 
interveniëren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen of 
een rechterlijke uitspraak te 
implementeren.

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

Deze maatregelen worden vastgesteld 
door middel van transparante procedures, 
worden niet langer gehandhaafd dan 
strikt noodzakelijk en gaan gepaard met 
adequate waarborgen; met name om 
ervoor te zorgen dat alle beperkingen 
gelimiteerd zijn tot het noodzakelijke en 
dat zij niet-discriminerend en evenredig 
zijn. Deze waarborgen worden 
onderworpen aan periodieke evaluaties en 
er wordt voor deze waarborgen voorzien 
in de mogelijkheid van gerechtelijk 
verhaal.

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 
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beperkende maatregelen; 
d) de effecten van de tijdelijke of 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld.
Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit
lid vermelde doelstellingen te bereiken.

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

Or. en

Motivering

De rapporteur wil ervoor zorgen dat de vrijheden waarin is voorzien in lid 1, alleen kunnen 
worden beperkt door redelijke verkeersbeheermaatregelen of een rechterlijke uitspraak. 
Daarnaast herinnert hij aan Richtlijn 2011/92/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en 
seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie en stelt hij voor te voorzien in 
passende waarborgen, onder andere de mogelijkheid van gerechtelijk verhaal.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2, en dat er sprake is 
van redelijke verkeersbeheermaatregelen 
in overeenstemming met artikel 23, lid 5,
nauw rekening houdend met de BEREC-
richtsnoeren die worden gespecificeerd in 
lid 2 van dit artikel en in lid 3 bis van 
artikel 21 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 
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het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

bevindingen.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een consistente aanpak en voor effectieve toepassing wat de in artikel 23 
gespecificeerde vrijheden betreft, moet het BEREC volgens de rapporteur algemene 
richtsnoeren vaststellen, zowel voor de toepassing van redelijke verkeersbeheermaatregelen 
als voor de meting van de kwaliteit van de dienstverlening.

Amendement 11

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 

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 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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Commissie en informeren de Commissie 
en het BEREC over de opgelegde 
vereisten.

Uiterlijk op (UITERSTE DATUM VOOR 
DE TOEPASSING) stelt het BEREC, na 
raadpleging van de belanghebbenden en 
in nauwe samenwerking met de 
Commissie, algemene richtsnoeren vast 
voor de toepassing van redelijke 
verkeersbeheermaatregelen. Het BEREC 
ontwikkelt deze richtsnoeren op basis van 
artikel 23 en dit artikel.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor een consistente aanpak en voor effectieve toepassing wat de in artikel 23 
gespecificeerde vrijheden betreft, moet het BEREC volgens de rapporteur algemene 
richtsnoeren vaststellen, zowel voor de toepassing van redelijke verkeersbeheermaatregelen 
als voor de meting van de kwaliteit van de dienstverlening.

Amendement 12

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

De rapporteur is geen voorstander van de regeling van deze voorwaarden via 
uitvoeringshandelingen. Hij stelt voor deze taak in plaats hiervan te delegeren aan het 
BEREC; zie het amendement op artikel 24, lid 2.
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Amendement 13

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 
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 
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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 
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;
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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 
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. De bewuste 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
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 
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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.
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 
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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

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Informatieverplichtingen voor andere dan 

overeenkomsten op afstand
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:
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(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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
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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 
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 
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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

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 16

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 
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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 
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 
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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 
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
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Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 17

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

Motivering

De rapporteur stelt voor dit artikel volledig te schrappen. Hoewel het wenselijk is ervoor te 
zorgen dat de consumenten behoorlijk worden beschermd met betrekking tot alle onderdelen 
van een bundel, is de rapporteur van mening dat dit niet de beste manier is om dit te 
realiseren, aangezien het toepassingsgebied van het telecomkader beperkt blijft tot 
elektronische-communicatiediensten en -netwerken. Een selectieve uitbreiding van het 
toepassingsgebied (als gesuggereerd in artikel 29) zorgt voor een juridisch wazige situatie, 
die alleen kan worden verduidelijkt door in de hele verdere tekst van het kader een lange lijst 
van wijzigingen aan te brengen die voor de bedoelde verduidelijking nodig zijn (geen 
amendementen in deze zin worden voorgesteld).

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
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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 
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 
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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 
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 
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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

De rapporteur stelt voor dit artikel te schrappen, in het kader van zijn algemene aanpak om 
wijzigingen aan te brengen in Richtlijn 2002/22/EG in plaats van de bepalingen goed te 
keuren waarin is voorzien in de onderhavige ontwerpverordening. Zie het amendement op 
artikel 36, lid 1, voor meer informatie.

Amendement 19

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



PE522.939v01-00 32/57 PA\1008919NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De titel van artikel 20 wordt 
vervangen door:

Contracten "Informatievereisten voor contracten"

Or. en

Amendement 20

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

Bestaande tekst Amendement

(1 ter) In artikel 20 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"-1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
in de leden 1 en 2 bedoelde informatie 
wordt verstrekt op duidelijke en 
gemakkelijk toegankelijke wijze en dat zij 
volledig is, 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. 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 
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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 21

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

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 
elektronischecommunicatiediensten 
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 
elektronischecommunicatiediensten 
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:
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— 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;
— 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
klantenondersteuningsdiensten 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 geleverde eindapparatuur, met 
inbegrip van informatie over de 
ontsluiting van de eindapparatuur en 
eventuele kosten in geval van opzegging 
van het contract voor het einde van de 
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minimale contractperiode;
(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 kunnen worden aangerekend, 
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 
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 (f) de schadevergoedings- en 
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terugbetalingsregelingen die gelden ingeval 
niet aan contractueel overeengekomen 
kwaliteitsniveaus van de dienst wordt 
voldaan;

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 procedures voor de 
beslechting van geschillen, 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 
bedreigingen en kwetsbaarheden.

(h) het type actie dat door de onderneming 
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 
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."

Or. en

Amendement 22

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

(1 quinquies) In artikel 20 wordt het 
volgende lid 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 
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;
(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 
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 waarin 
door de dienstverlener is voorzien 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 
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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 
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

Amendement 23

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

Bestaande tekst Amendement

(1 sexies) Artikel 20, lid 2, wordt 
geschrapt.

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

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt een nieuw artikel 20 bis over de looptijd en beëindiging van contracten 
voor. De bovenstaande bepaling is daarin opgenomen.

Amendement 24

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

Bestaande tekst Amendement

(1 septies) In artikel 20 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"2 bis. De lidstaten kunnen voor 
contracten waarop dit artikel van 
toepassing is, aanvullende verplichtingen 
inzake contractuele informatie behouden 
of invoeren."

Or. en

Amendement 25

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

Bestaande tekst Amendement

(1 octies) In artikel 20 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
"2 ter. Het BEREC publiceert 
richtsnoeren voor de vaststelling van 
modellen voor standaardcontracten 
waarin de informatie is opgenomen die op 
grond van de leden 1 en 1 bis van dit 
artikel vereist is. Alle BEREC-normen 
voor meetmethoden en publicatieformats 
met betrekking tot de geraamde 
dataverkeerssnelheden, overeenkomstig 
artikel 21, lid 3 bis, zijn van toepassing op 
de contractuele informatie die op grond 
van lid 1 bis van dit artikel vereist is."

Or. en

Amendement 26

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

Bestaande tekst Amendement

(1 nonies) 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 
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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. 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 
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. 
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 
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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 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.

Or. en

Amendement 27

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 
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vervangen door:
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of algemeen beschikbare 
elektronischecommunicatie-diensten 
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 informatie over 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.

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of algemeen beschikbare 
elektronischecommunicatie-diensten 
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 informatie over 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, wordt bekendgemaakt in een 
gemakkelijk toegankelijke vorm en wordt 
geregeld bijgewerkt.  Elk verschil tussen
de voorwaarden voor consumenten en 
andere eindgebruikers wordt expliciet
vermeld. De nationale regelgevende 
instanties kunnen voorschriften vaststellen 
ten aanzien van de vorm waarin dergelijke 
informatie bekend moet worden gemaakt, 
inclusief de invoering van 
taalvoorschriften om ervoor te zorgen dat 
deze informatie door de eindgebruiker 
gemakkelijk te begrijpen is. De lidstaten 
zorgen ervoor dat aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek verplicht zijn om de bevoegde 
nationale regelgevende instanties op 
verzoek informatie te verstrekken vóór 
deze wordt gepubliceerd."

Or. en

Amendement 28

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

Bestaande tekst Amendement

(1 undecies) Artikel 21, lid 2, wordt 
vervangen door:

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 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten.

"2. De nationale regelgevende instanties
zorgen ervoor dat eindgebruikers toegang 
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. 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 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten."

Or. en

Amendement 29

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

Bestaande tekst Amendement

(1 duodecies) In artikel 21 wordt het 
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volgende lid ingevoegd:
"2 bis. Het BEREC zet een vrijwillige 
certificeringsregeling op voor interactieve 
vergelijkingswebsites, gidsen of 
soortgelijke instrumenten, op basis van 
objectieve, transparante en proportionele 
vereisten, met name onafhankelijkheid 
van elke aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek."

Or. en

Amendement 30

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

Bestaande tekst Amendement

(1 terdecies) Artikel 21, lid 3, wordt 
vervangen door:

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

"3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten 
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 tot een systeem 
van informatieverstrekking over de locatie 
van de oproeper ten behoeve van alle 
diensten die op dit gebied worden 
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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 
beschikbaar is en 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; 
(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 
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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 de procedures waarin 
door de dienstverlener is voorzien 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 
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 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
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Amendement 31

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

Bestaande tekst Amendement

(1 quaterdecies) In artikel 21 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"3 bis. Uiterlijk op (UITERSTE DATUM 
VOOR DE TOEPASSING VAN 
VERORDENING XXX*) stelt het 
BEREC, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
methoden voor de meting van de snelheid 
van internettoegangsdiensten, de 
parameters voor de kwaliteit van de 
dienstverlening die moeten worden 
gemeten (onder andere reële snelheden 
ten opzichte van geadverteerde snelheden; 
timingparameters, inclusief wachttijden of 
"latency", spreiding in tijdsvertraging of 
"jitter"; niveau van netwerkcongestie, 
performantie van 
internettoegangsdiensten in vergelijking 
met gespecialiseerde diensten;  kwaliteit 
zoals ervaren door de eindgebruikers) en 
de methoden voor de meting ervan met het 
verstrijken van de tijd, alsmede de inhoud, 
vorm en wijze van de te publiceren 
informatie, met inbegrip van de mogelijke 
kwaliteitscertificeringsregelingen, om 
ervoor te zorgen dat de eindgebruikers, 
inclusief eindgebruikers met een 
handicap, toegang hebben tot volledige, 
vergelijkbare, betrouwbare en 
gebruikersvriendelijke informatie. In 
voorkomend geval kunnen de in bijlage 
III vermelde parameters, definities en 
meetmethoden worden gebruikt.
_________________
* Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
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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

Amendement 32

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

Bestaande tekst Amendement

(1 quindecies) Het volgende artikel 21 bis 
wordt ingevoegd:

"Artikel 21 bis
Controle van het verbruik

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
aanbieders van elektronische 
communicatie consumenten en 
eindgebruikers 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 
voort te zetten, als het maximum is 
overschreden, en de toepasselijke 
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prijsregelingen; 
(c) gespecificeerde facturen in 
elektronische vorm of op papier. 
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 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2
Richtlijn 2002/22/EG
Artikelen 20, 21, 22 en 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Artikel 22 wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

In het kader van de algemene aanpak van de rapporteur om wijzigingen aan te brengen in 
Richtlijn 2002/22/EG worden de artikelen 20, 21 en 30 niet meer geschrapt, maar gewijzigd, 
om een aantal van de verbeteringen die in het wijzigingsvoorstel van de Commissie zijn 
begrepen, niet verloren te laten gaan.

Amendement 34

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

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 30, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle "1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
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abonnees met nummers van het nationale 
telefoonnummerplan die daarom 
verzoeken, hun nummer(s) kunnen 
behouden overeenkomstig het bepaalde in 
bijlage I, deel C, ongeacht de onderneming
die de dienst levert.

abonnees met nummers van het nationale 
telefoonnummerplan die daarom 
verzoeken, hun nummer(s) kunnen 
behouden overeenkomstig het bepaalde in 
bijlage I, deel C, ongeacht de aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek die de dienst levert."

Or. en

Amendement 35

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

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) Artikel 30, lid 4, wordt vervangen 
door:

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, wordt 
dit nummer geactiveerd binnen één 
werkdag na het sluiten van deze 
overeenkomst.

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

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 zorgen ervoor dat de 
eindgebruiker gedurende het gehele 
overschakelproces de nodige bescherming 
geniet 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 worden niet 
naar een andere aanbieder overgeschakeld
tegen hun wil.
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aanbieder gebeurt tegen hun wil.
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

Amendement 36

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

Bestaande tekst Amendement

(2 quater) In artikel 30 wordt het volgende 
lid ingevoegd:
"4 bis. Het BEREC stelt richtsnoeren vast 
voor de respectieve verantwoordelijkheden 
van de ontvangende en de 
overschakelende aanbieder in het 
schakelings- en overdrachtsproces, 
inclusief eventuele vereisten op het gebied 
van e-maildoorstuurdiensten en alle 
andere werkwijzen en procedures 
overeenkomstig dit artikel."

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

(2 quinquies) Artikel 30, lid 5, wordt 
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geschrapt.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
contracten tussen consumenten en 
aanbieders van 
elektronischecommunicatiediensten geen 
initiële contractduur van meer dan 24 
maanden wordt vastgelegd. De lidstaten 
waarborgen tevens dat de ondernemingen 
de gebruikers de mogelijkheid bieden een 
contract met een maximumlooptijd van 12 
maanden te ondertekenen.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt een nieuw artikel 20 bis over de looptijd en beëindiging van contracten 
voor. De bovenstaande bepaling is daarin opgenomen.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 30 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

(2 sexies) Artikel 30, lid 6, wordt 
geschrapt.

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

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt een nieuw artikel 20 bis over de looptijd en beëindiging van contracten 
voor. De bovenstaande bepaling is daarin opgenomen.

Amendement 39
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Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 septies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

(2 septies) Aan artikel 34 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"1 bis. De buitengerechtelijke procedures 
die overeenkomstig lid 1 zijn vastgesteld, 
zijn ook van toepassing op geschillen over 
contracten tussen consumenten en andere 
eindgebruikers, voor zover deze 
buitengerechtelijke procedures ook voor 
hen openstaan, en aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek die in een andere lidstaat 
gevestigd zijn. Op geschillen die vallen 
binnen het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2013/11/EU*, zijn de bepalingen 
van die richtlijn van toepassing. 
________________________
* Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG (PB L 165 van 
18.6.2013, blz. 63).

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 octies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Bijlage II – punt 1

Bestaande tekst Amendement

(2 octies) Bijlage II, punt 1, wordt 
vervangen door:
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1. Namen en adressen van ondernemingen "1. Namen, adressen en contactgegevens 
van ondernemingen 

De namen en de adressen van de 
hoofdkantoren van de ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken en/of 
openbare telefoondiensten aanbieden.

De namen en de adressen van de 
hoofdkantoren van de ondernemingen die 
openbare communicatienetwerken en/of 
openbare telefoondiensten aanbieden."

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 nonies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Bijlage II – punt 2.2

Bestaande tekst Amendement

(2 nonies) Bijlage II, punt 2.2, wordt 
vervangen door:

2.2. Standaardtarieven, met vermelding 
van de verstrekte diensten en de inhoud
van elk tariefelement (bv. 
toegangstarieven, alle soorten 
gebruikstarieven, onderhoudskosten),
inclusief bijzonderheden over toegepaste 
standaardkortingen, bijzondere en
gerichte tariefregelingen en alle extra 
kosten, alsmede kosten met betrekking tot 
eindapparatuur.

"2.2. Voor elk tariefplan, de verstrekte 
diensten en de desbetreffende parameters 
voor de kwaliteit van de dienstverlening, 
de geldende tariefplannen en, voor elk
van deze tariefplannen, het soort diensten 
dat wordt aangeboden, inclusief het 
communicatievolume, en alle extra kosten
(toegang, gebruik, onderhoud en 
eventuele extra kosten), alsmede kosten 
met betrekking tot eindapparatuur."

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 decies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Bijlage II – punt 2.2 bis (nieuw)

Bestaande tekst Amendement

(2 decies) In bijlage II wordt het volgende 
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punt ingevoegd:
"2.2 bis. Bijkomende informatie over 
internettoegangsdiensten, als deze worden 
aangeboden, met name gedetailleerde 
informatie over de prijsregeling voor data, 
de datasnelheden voor downloads en 
uploads en alle snelheidsbeperkingen die 
eventueel van toepassing zijn, over de 
mogelijkheden om toe te zien op het 
consumptieniveau, over de 
verkeersbeheersprocedures die eventueel 
van toepassing zijn en de gevolgen 
hiervan voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, over de persoonlijke 
levenssfeer van de eindgebruiker en over 
de bescherming van persoonsgegevens."

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1 – punt 2 undecies (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Bijlage II – punt 2.5

Bestaande tekst Amendement

(2 undecies) In bijlage II wordt punt 2.5 
vervangen door het volgende:

2.5. Algemene voorwaarden, met inbegrip 
van de minimumcontractduur, beëindiging 
van het contract en procedures en directe 
kosten in verband met de 
overdraagbaarheid van nummers en andere 
identificatoren, wanneer relevant.

"2.5. Algemene voorwaarden, met inbegrip 
van de minimumcontractduur en de 
voorwaarden voor en alle kosten die 
verschuldigd zijn bij de vroegtijdige
beëindiging van het contract, de procedures 
en directe kosten in verband met het 
overstappen naar een ander nummer en
de overdraagbaarheid van nummers en 
andere identificatoren, wanneer relevant, 
en compensatieregelingen voor vertraging 
of misbruik met betrekking tot 
overstappen.

Or. en
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Amendement 44

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.

Artikel 23 en de artikelen 24 tot en met 36
zijn evenwel van toepassing met ingang 
van 1 juli 2016.

Or. en


