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Amendement 475
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen die ten minste 20 jaar bedraagt en 
in elk geval toereikend is om 
investeringen en de mededinging te 
stimuleren en het onderbenutten of 
"hamsteren" van radiospectrumruimte te 
ontmoedigen; of anderszins bepalen dat 
de rechten worden toegekend voor 
onbepaalde duur.

Or. en

Amendement 476
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen waarbij door deze termijn het 
meest doeltreffend doorlopende 
investeringen alsook de mededinging 
worden gestimuleerd en het 
onderbenutten of "hamsteren" van 
radiospectrumruimte door licentiehouders 
worden ontmoedigd. 

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende instanties moeten met behulp van optimale licentieperiodes de 
noodzaak tot stimulering van investeringen kunnen afwegen tegen de bewerkstelliging van een 
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zo efficiënt en volledig mogelijk gebruik van radiospectrumruimte binnen de kaders van de 
vergunning en het "hamsteren" van spectrumruimte voorkomen. 

Amendement 477
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen die toereikend is om 
investeringen, innovatie en mededinging 
te bevorderen en te versnellen en het 
"hamsteren" van radiospectrumruimte 
door licentiehouders te ontmoedigen.

Or. en

Amendement 478
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een duur voor de toegewezen rechten 
binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen die toereikend is om investeringen 
en mededinging te bevorderen en het 
"hamsteren" van radiospectrumruimte 
door licentiehouders te ontmoedigen.

Or. enMotivering

In the current state of continued increase in the demand for spectrum for wireless broadband 
communications, it is of the utmost importance that spectrum is used fully, by licence holders 
and by those using unlicensed spectrum, and if not, that this spectrum is traded urgently so 
that it can be used by others to respond to the growing need for wireless Internet access. 
National regulatory authorities need to balance in their licensing conditions the need to 
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incentivise investment through optimal license durations, while ensuring that the spectrum 
will be used as efficiently and fully as possible. Giving indefinite durations for licences can 
encourage ‘hoarding’ of spectrum, whereby the licence holder sees no incentive to maximise 
the use of the spectrum they hold, nor do they see an interest in trading unused spectrum, 
because not doing so would keep new market entrants and competitors at bay.

Amendement 479
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde banden 
bepalen;

(b) een minimale duur voor de toegewezen 
rechten binnen de geharmoniseerde 
banden;

Or. ro

Amendement 480
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 481
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 482
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 483
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 484
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld alsmede 
onverminderd de bepalingen van artikel 9, 
lid 3 en 4 van richtlijn 2002/21/EG.

Or. en

Amendement 485
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de
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Amendement 486
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan tevens 
uitvoeringshandelingen vaststellen die de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden harmoniseert, 
die reeds bestaan op de datum van 
vaststelling van deze handelingen, met het 
oog op de synchronisatie van de 
vernieuwingsdatum of de herplaatsing 
van de gebruiksrechten voor dergelijke 
banden, met inbegrip van mogelijke 
synchronisatie met de datum van 
verlenging of herschikking van andere 
banden die middels 
uitvoeringsmaatregelen overeenkomstig 
lid 2 of dit lid zijn geharmoniseerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Wanneer in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen een 
geharmoniseerde datum voor vernieuwing 
of herschikking van de gebruiksrechten 
voor het radiospectrum definiëren die na 
de vervaldatum of vernieuwingsdatum 
van bestaande individuele 
gebruiksrechten van het radiospectrum in 
een van de lidstaten valt, verlengen de 
nationale bevoegde autoriteiten de 
bestaande rechten tot de geharmoniseerde 
datum onder dezelfde voorheen geldende 
materiële machtigingsvoorwaarden, met 
inbegrip van de toepasselijke periodieke 
vergoedingen.
Wanneer de overeenkomstig de tweede 
alinea toegekende verlenging significant 
is ten opzichte van de oorspronkelijke 
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duur van het gebruiksrecht, mag de 
nationale bevoegde instantie de 
verlenging van de gebruiksrechten 
onderwerpen aan enige aanpassing van 
de voorheen geldende 
machtigingsvoorwaarden die in het licht 
van de gewijzigde omstandigheden 
noodzakelijk zijn, met inbegrip van het 
opleggen van extra kosten. Deze extra 
kosten worden gebaseerd op een pro rata 
temporis toepassing op de initiële 
vergoeding voor de oorspronkelijke 
gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis 
van de oorspronkelijk geplande duur werd 
berekend.
De in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen vereisen geen 
verkorting van de duur van de bestaande 
gebruiksrechten binnen een lidstaat, 
behalve overeenkomstig artikel 14, lid 2, 
van Richtlijn 2002/20/EG en zijn niet van 
toepassing op bestaande rechten van 
onbepaalde duur.
Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 2 een uitvoeringshandeling aanneemt, 
kan zij de bepalingen van dit lid mutatis 
mutandis toepassen op de eventuele 
gebruiksrechten van de betrokken 
geharmoniseerde band voor draadloze 
breedband.

Or. en

Amendement 487
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan tevens 
uitvoeringshandelingen vaststellen die de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 

De Commissie kan tevens 
wetgevingsmaatregelen voorstellen ter 
harmonisering van de vervaldatum of 
vernieuwingsdatum van individuele 
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radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden harmoniseert, die 
reeds bestaan op de datum van vaststelling 
van deze handelingen, met het oog op de 
synchronisatie van de vernieuwingsdatum 
of de herplaatsing van de gebruiksrechten 
voor dergelijke banden, met inbegrip van 
mogelijke synchronisatie met de datum van 
verlenging of herschikking van andere 
banden die middels uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

gebruiksrechten voor het radiospectrum 
voor draadloze breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden, die reeds bestaan 
op de datum van vaststelling van deze 
handelingen, met het oog op de 
synchronisatie van de vernieuwingsdatum 
of de herplaatsing van de gebruiksrechten 
voor dergelijke banden, met inbegrip van 
mogelijke synchronisatie met de datum van 
verlenging of herschikking van andere 
banden die middels uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd.

Or. ro

Amendement 488
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan tevens 
uitvoeringshandelingen vaststellen die de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden harmoniseert, die 
reeds bestaan op de datum van vaststelling 
van deze handelingen, met het oog op de 
synchronisatie van de vernieuwingsdatum 
of de herplaatsing van de gebruiksrechten 
voor dergelijke banden, met inbegrip van 
mogelijke synchronisatie met de datum van 
verlenging of herschikking van andere 
banden die middels uitvoeringsmaatregelen 
overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 

Behoudens de tweede alinea van artikel 8 
bis, lid 3, stelt de Commissie tevens 
binnen één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitvoeringshandelingen vast om de 
vervaldatum of vernieuwingsdatum van 
individuele gebruiksrechten voor het 
radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie in 
geharmoniseerde banden te harmoniseren, 
die reeds bestaan op de datum van 
vaststelling van deze handelingen, met het 
oog op de synchronisatie van de 
vernieuwingsdatum of de herplaatsing van 
de gebruiksrechten voor dergelijke banden, 
met inbegrip van mogelijke synchronisatie 
met de datum van verlenging of 
herschikking van andere banden die 
middels uitvoeringsmaatregelen 
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onderzoeksprocedure vastgesteld. overeenkomstig lid 2 of dit lid zijn 
geharmoniseerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 489
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen een 
geharmoniseerde datum voor vernieuwing 
of herschikking van de gebruiksrechten 
voor het radiospectrum definiëren die na 
de vervaldatum of vernieuwingsdatum 
van bestaande individuele 
gebruiksrechten van het radiospectrum in 
een van de lidstaten valt, verlengen de 
nationale bevoegde autoriteiten de 
bestaande rechten tot de geharmoniseerde 
datum onder dezelfde voorheen geldende 
materiële machtigingsvoorwaarden, met 
inbegrip van de toepasselijke periodieke 
vergoedingen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 490
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de overeenkomstig de tweede 
alinea toegekende verlenging significant 

Schrappen
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is ten opzichte van de oorspronkelijke 
duur van het gebruiksrecht, mag de 
nationale bevoegde instantie de 
verlenging van de gebruiksrechten 
onderwerpen aan enige aanpassing van 
de voorheen geldende 
machtigingsvoorwaarden die in het licht 
van de gewijzigde omstandigheden 
noodzakelijk zijn, met inbegrip van het 
opleggen van extra kosten. Deze extra 
kosten worden gebaseerd op een pro rata 
temporis toepassing op de initiële 
vergoeding voor de oorspronkelijke 
gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis 
van de oorspronkelijk geplande duur werd 
berekend.

Or. ro

Amendement 491
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de overeenkomstig de tweede 
alinea toegekende verlenging significant is 
ten opzichte van de oorspronkelijke duur 
van het gebruiksrecht, mag de nationale 
bevoegde instantie de verlenging van de 
gebruiksrechten onderwerpen aan enige 
aanpassing van de voorheen geldende 
machtigingsvoorwaarden die in het licht 
van de gewijzigde omstandigheden 
noodzakelijk zijn, met inbegrip van het 
opleggen van extra kosten. Deze extra
kosten worden gebaseerd op een pro rata 
temporis toepassing op de initiële 
vergoeding voor de oorspronkelijke 
gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis 
van de oorspronkelijk geplande duur werd 
berekend.

Wanneer de overeenkomstig de tweede 
alinea toegekende verlenging significant is 
ten opzichte van de oorspronkelijke duur 
van het gebruiksrecht, mag de nationale 
bevoegde instantie de verlenging van de 
gebruiksrechten onderwerpen aan enige 
aanpassing van de voorheen geldende 
machtigingsvoorwaarden die in het licht 
van de gewijzigde omstandigheden 
noodzakelijk zijn.. Indien dergelijke 
aanpassingen mede betekenen dat er extra 
kosten worden opgelegd, mogen deze een
pro rata temporis toepassing op de initiële 
vergoeding voor de oorspronkelijke 
gebruiksrechten die uitdrukkelijk op basis 
van de oorspronkelijk geplande duur werd 
berekend niet overschrijden.
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Or. en

Amendement 492
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in dit lid bedoelde 
uitvoeringshandelingen vereisen geen 
verkorting van de duur van de bestaande 
gebruiksrechten binnen een lidstaat, 
behalve overeenkomstig artikel 14, lid 2, 
van Richtlijn 2002/20/EG en zijn niet van 
toepassing op bestaande rechten van 
onbepaalde duur.

Schrappen

Or. ro

Amendement 493
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 2 een uitvoeringshandeling aanneemt, 
kan zij de bepalingen van dit lid mutatis 
mutandis toepassen op de eventuele 
gebruiksrechten van de betrokken 
geharmoniseerde band voor draadloze 
breedband.

Schrappen

Or. ro

Amendement 494
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het aannemen van de in de leden 2 
en 3 bedoelde uitvoeringshandelingen 
houdt de Commissie rekening met:

Schrappen

(a) de in artikel 9 bedoelde 
regelgevingsbeginselen;
(b) objectieve verschillen binnen de Unie 
met betrekking tot de behoefte aan extra 
radiospectrum voor het aanbieden van 
draadloze breedband, rekening houdend 
met het gemeenschappelijke 
radiospectrum dat nodig is voor 
geïntegreerde netwerken met dekking over 
meerdere lidstaten;
(c) de voorspelbaarheid van de 
exploitatievoorwaarden voor bestaande 
gebruikers van het radiospectrum;
(d) de oppak-, ontwikkelings- en 
investeringscycli van opeenvolgende 
generaties draadloze 
breedbandtechnologieën;
(e) de vraag onder eindgebruikers naar 
draadloze breedbandcommunicatie met 
een hoge capaciteit.
Bij de bepaling van de tijdschema’s voor 
verschillende categorieën lidstaten die 
nog geen individuele gebruiksrechten 
hebben verleend en gebruik van de 
geharmoniseerde band in kwestie reeds 
hebben toegestaan, houdt de Commissie 
rekening met eventuele opmerkingen van 
de lidstaten met betrekking tot de wijze 
waarop de radiospectrumrechten 
historisch zijn toegekend, de gronden van 
beperking zoals bedoeld in artikel 9, 
leden 3 en 4, van Richtlijn 2002/21/EG, de 
mogelijke noodzaak om de band in 
kwestie te ontruimen, de effecten op het 
gebied van concurrentie of geografische 
of technische beperkingen, rekening 
houdend met het effect op de interne 
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markt. De Commissie zorgt ervoor dat de 
uitvoering niet onnodig wordt uitgesteld 
en dat alle variaties in de tijdschema’s 
tussen de lidstaten niet leidt tot te grote 
verschillen in de concurrentiepositie of 
regelgeving tussen de lidstaten.

Or. en

Amendement 495
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het aannemen van de in de leden 2 en 3
bedoelde uitvoeringshandelingen houdt de 
Commissie rekening met:

Bij het aannemen van de in lid 2 bedoelde 
maatregelen houdt de Commissie rekening 
met:

Or. ro

Amendement 496
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 2 bepaalde doet geen afbreuk 
aan het recht van de lidstaten om 
gebruiksrechten te verlenen en 
daadwerkelijk gebruik van een 
geharmoniseerde band voorafgaand aan 
het aannemen van een 
uitvoeringhandeling met betrekking tot 
deze band toe te staan, met inachtneming 
van de tweede alinea van dit lid, of 
voorafgaand aan de geharmoniseerde 
datum voor een uitvoeringshandeling 
voor deze band.

Schrappen
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Wanneer nationale bevoegde autoriteiten 
voorafgaand aan de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen gebruiksrechten 
verlenen voor geharmoniseerde banden 
stellen zij voorwaarden op voor een 
dergelijke toekenning en met name 
voorwaarden met betrekking tot de duur, 
op een zodanige wijze dat de 
belanghebbenden van deze 
gebruiksrechten er op worden gewezen 
dat de Commissie uitvoeringshandelingen 
in overeenstemming met lid 2 tot 
vaststelling van een minimale duur van 
dergelijke rechten of een 
gesynchroniseerde afloop- of 
verleningscyclus voor de gehele Unie 
heeft aangenomen. Deze alinea is niet van 
toepassing op het verlenen van rechten 
van onbepaalde duur.

Or. en

Amendement 497
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in lid 2 bepaalde doet geen afbreuk 
aan het recht van de lidstaten om 
gebruiksrechten te verlenen en 
daadwerkelijk gebruik van een 
geharmoniseerde band voorafgaand aan 
het aannemen van een 
uitvoeringhandeling met betrekking tot 
deze band toe te staan, met inachtneming 
van de tweede alinea van dit lid, of 
voorafgaand aan de geharmoniseerde 
datum voor een uitvoeringshandeling 
voor deze band.

Schrappen

Or. ro
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Amendement 498
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer nationale bevoegde autoriteiten 
voorafgaand aan de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen gebruiksrechten 
verlenen voor geharmoniseerde banden 
stellen zij voorwaarden op voor een 
dergelijke toekenning en met name 
voorwaarden met betrekking tot de duur, 
op een zodanige wijze dat de 
belanghebbenden van deze 
gebruiksrechten er op worden gewezen 
dat de Commissie uitvoeringshandelingen 
in overeenstemming met lid 2 tot 
vaststelling van een minimale duur van 
dergelijke rechten of een 
gesynchroniseerde afloop- of 
verleningscyclus voor de gehele Unie 
heeft aangenomen. Deze alinea is niet van 
toepassing op het verlenen van rechten 
van onbepaalde duur.

Schrappen

Or. ro

Amendement 499
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 

Schrappen
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gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen 
waarin het formaat en de procedures voor 
het verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Wanneer de Commissie, na de herziening 
van dergelijke gedetailleerde plannen die 
door een lidstaat zijn verstrekt, van 
oordeel is dat het onwaarschijnlijk is dat 
de betreffende lidstaat in staat is om aan 
het van toepassing zijnde tijdschema te 
voldoen, kan de Commissie een besluit 
nemen om middels een 
uitvoeringhandeling de lidstaat te 
verplichten zijn plannen op een passende 
manier aan te passen om de naleving te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 500
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie kan
uitvoeringshandelingen aannemen waarin 

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie stelt indien mogelijk 
binnen één jaar na de datum van 
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het formaat en de procedures voor het 
verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

inwerkingtreding van deze verordening 
een uitvoeringshandeling vast waarin het 
formaat en de procedures voor het 
verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 501
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie kan uitvoeringshandelingen 
aannemen waarin het formaat en de 
procedures voor het verstrekken van 
dergelijke informatie worden vastgesteld. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie neemt binnen één jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening uitvoeringshandelingen aan
waarin het formaat en de procedures voor 
het verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. de

Amendement 502
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen aannemen waarin 
het formaat en de procedures voor het 
verstrekken van dergelijke informatie 
worden vastgesteld. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Voor de geharmoniseerde banden 
waarvoor een gemeenschappelijk 
tijdschema voor het verlenen van 
gebruiksrechten en het daadwerkelijke 
gebruik is opgenomen in een 
uitvoeringshandeling in overeenstemming 
met lid 2, verstrekken de nationale 
bevoegde autoriteiten tijdig voldoende 
gedetailleerde informatie aan de 
Commissie om de naleving te waarborgen. 
De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen aannemen waarin het formaat 
en de procedures voor het verstrekken van 
dergelijke informatie worden vastgesteld. 
Die gedelegeerde handelingen worden 
overeenkomstig artikel 32 vastgesteld.

Or. ro

Amendement 503
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het onderzoek van de gedetailleerde 
plannen van een lidstaat houdt de 
Commissie rekening met het beperkte 
aantal deskundigen en adviseurs dat de 
nationale regelgevende instanties en 
aanbieders voor de regelingen voor 
toewijzing ter beschikking staat.

Or. de
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Amendement 504
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de Commissie, na de herziening 
van dergelijke gedetailleerde plannen die 
door een lidstaat zijn verstrekt, van 
oordeel is dat het onwaarschijnlijk is dat 
de betreffende lidstaat in staat is om aan 
het van toepassing zijnde tijdschema te 
voldoen, kan de Commissie een besluit 
nemen om middels een 
uitvoeringhandeling de lidstaat te 
verplichten zijn plannen op een passende 
manier aan te passen om de naleving te 
waarborgen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 505
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Gezamenlijk machtigingsproces voor de 

toekenning van individuele 
gebruiksrechten voor radiospectrum 

1. Twee of meer lidstaten kunnen ter 
uitvoering van hun verplichtingen 
krachtens artikel 6 en 7 van de 
Machtigingsrichtlijn met elkaar en de 
Commissie samenwerken teneinde een 
gezamenlijk machtigingsproces tot stand 
te brengen voor de toekenning van 
individuele gebruiksrechten voor 
radiospectrum, in voorkomend geval 
voorzien van een gemeenschappelijk 
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tijdschema overeenkomstig artikel 12, lid 
2. Het gezamenlijk machtigingsproces 
voldoet aan navolgende criteria:
(a) de individuele nationale 
machtigingsprocessen worden geïnitieerd 
en uitgevoerd door de nationale bevoegde 
instanties, dit overeenkomstig een 
gemeenschappelijk tijdschema; 
(b) het voorziet in voorkomend geval in 
gezamenlijke voorwaarden en procedures 
voor de selectie en toekenning van 
individuele rechten aan de betrokken 
lidstaten;
(c) het voorziet in voorkomend geval in 
gemeenschappelijke of vergelijkbare aan 
de individuele gebruiksrechten verbonden 
voorwaarden voor de betrokken lidstaten, 
op basis waarvan bijvoorbeeld aanbieders 
samenhangende 
radiospectrumportefeuilles krijgen 
toegekend voor wat betreft de toe te wijzen 
radiospectrumblokken.

Or. en

Amendement 506
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
(a) de individuele nationale 
machtigingsprocessen worden geïnitieerd 
en uitgevoerd door de nationale bevoegde 
instanties, overeenkomstig een 
gemeenschappelijk tijdschema; 

Or. en
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Amendement 507
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quater
(b) het voorziet in voorkomend geval in 
gezamenlijke voorwaarden en procedures 
voor de selectie en toekenning van 
individuele rechten aan de betrokken 
lidstaten;

Or. en

Amendement 508
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 quinquies
(c) het voorziet in voorkomend geval in 
gemeenschappelijke of vergelijkbare aan 
de individuele gebruiksrechten verbonden 
voorwaarden voor de betrokken lidstaten, 
op basis waarvan bijvoorbeeld aanbieders 
samenhangende 
radiospectrumportefeuilles krijgen 
toegekend voor wat betreft de toe te wijzen 
radiospectrumblokken.

Or. en

Amendement 509
Werner Langen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 510
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 511
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) duur van de gebruiksrechten; (c) duur van de gebruiksrechten, te weten 
ten minste 20 jaar en in elk geval geschikt 
om investeringen en de mededinging te 
stimuleren en onderbenutting of 
“hamstering” van radiospectrumruimte te 
ontmoedigen.

Or. en

Amendement 512
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) reservering van radiospectrum voor 
bepaalde soorten aanbieders, of de 
uitsluiting van bepaalde soorten
aanbieders;

(i) reservering van radiospectrum voor 
bepaalde soorten aanbieders, aanbieders in 
de non-profitsector incluis, of de 
uitsluiting van bepaalde soorten 
aanbieders;

Or. en

Amendement 513
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) mogelijkheden om radiospectrum op 
een gedeelde basis te gebruiken;

(k) mogelijkheden om radiospectrum op 
een gedeelde basis te gebruiken, onder 
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meer zonder vergunning;

Or. en

Amendement 514
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien lidstaten voornemens zijn 
een gezamenlijke machtigingsproces tot 
stand te brengen overeenkomstig artikel 
12 bis, stellen de nationale bevoegde 
instanties hun ontwerpmaatregelen 
tegelijkertijd ter beschikking aan de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten. 

Or. en

Amendement 515
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten en 
de Commissie kunnen binnen een termijn 
van twee maanden opmerkingen indienen 
bij de bevoegde instantie. Deze termijn 
van twee maanden wordt niet verlengd.

Schrappen

Bij de in dit artikel bedoelde beoordeling 
van de ontwerpmaatregel houdt de 
Commissie in het bijzonder rekening met:
(a) de voorwaarden van 
Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG 
en Besluit nr. 243/2012/EG;
(b) de in artikel 9 bedoelde 
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regelgevingsbeginselen;
(c) de relevante criteria voor bepaalde 
specifieke voorwaarden uiteengezet in 
artikel 10 en de aanvullende voorwaarden 
uiteengezet in artikel 11;
(d) eventuele uitvoeringshandelingen die 
overeenkomstig artikel 12 zijn vastgesteld;
(e) samenhang met recente, lopende of 
geplande procedures in andere lidstaten 
en mogelijke gevolgen voor de handel 
tussen de lidstaten.
Indien de Commissie de bevoegde 
instantie er binnen deze termijn van op de 
hoogte stelt dat de ontwerpmaatregel een 
belemmering vormt voor de interne markt 
of dat zij ernstige twijfels heeft over de 
verenigbaarheid met het Unierecht, wordt 
de aanneming van de ontwerpmaatregel 
nog twee maanden langer uitgesteld. De 
Commissie informeert in dat geval ook de 
bevoegde instanties van de andere 
lidstaten over haar standpunt ten aanzien 
van de ontwerpmaatregel.

Or. en

Amendement 516
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen de in lid 2 vastgelegde 
aanvullende termijn van twee maanden 
werken de Commissie en de 
desbetreffende bevoegde instantie nauw 
samen om de meest geschikte en effectieve 
maatregel in het licht van de in lid 2 
vastgestelde criteria te vinden, rekening 
houdend met het standpunt van 
marktdeelnemers en de noodzaak om de 
ontwikkeling van een consistente 

Schrappen
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regelgevende praktijk te waarborgen.

Or. en

Amendement 517
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De bevoegde instantie kan in elke fase 
van de procedure haar ontwerpmaatregel 
wijzigen, zoveel mogelijk rekening 
houdend met de in lid 2 bedoelde 
opmerkingen van de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 518
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen de in lid 2 bedoelde 
aanvullende periode van twee maanden 
kan de Commissie:

Schrappen

(a) een ontwerpbesluit aan het 
communicatiecomité presenteren waarin 
verzocht wordt de ontwerpmaatregel van 
de bevoegde instantie in te trekken. Het 
ontwerpbesluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van 
de redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de aangemelde 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
aangenomen, samen met specifieke 
voorstellen tot wijziging van de 
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ontwerpmaatregel; of
(b) een besluit nemen haar standpunt ten 
aanzien van de betrokken 
ontwerpmaatregel te wijzigen.

Or. en

Amendement 519
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een ontwerpbesluit aan het 
communicatiecomité presenteren waarin 
verzocht wordt de ontwerpmaatregel van 
de bevoegde instantie in te trekken. Het 
ontwerpbesluit gaat vergezeld van een 
gedetailleerde en objectieve analyse van 
de redenen waarom de Commissie van 
mening is dat de aangemelde 
ontwerpmaatregel niet moet worden 
aangenomen, samen met specifieke 
voorstellen tot wijziging van de 
ontwerpmaatregel; of

Schrappen

Or. ro

Amendement 520
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien de Commissie geen 
ontwerpbesluit zoals bedoeld in lid 5, 
onder a), heeft voorgelegd of een 
beslissing neemt zoals omschreven in 
lid 5, onder b), kan de betrokken bevoegde 

Schrappen
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autoriteit de ontwerpmaatregel 
aannemen.
Indien de Commissie een ontwerpbesluit 
zoals bedoeld in lid 5, onder a), heeft 
voorgelegd, mag de ontwerpmaatregel 
voor een periode van ten hoogste van zes 
maanden na de kennisgeving 
overeenkomstig lid 2, niet door de 
bevoegde instantie worden aangenomen.
De Commissie kan besluiten om haar 
standpunt ten opzichte van de betrokken 
ontwerpmaatregel gedurende elk stadium 
van de procedure te wijzigen, ook na de 
indiening van een ontwerpbesluit aan het 
communicatiecomité.

Or. en

Amendement 521
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie geen ontwerpbesluit 
zoals bedoeld in lid 5, onder a), heeft 
voorgelegd of een beslissing neemt zoals 
omschreven in lid 5, onder b), kan de 
betrokken bevoegde autoriteit de 
ontwerpmaatregel aannemen.

Indien de Commissie geen ontwerpbesluit 
zoals bedoeld in lid 5 heeft voorgelegd, 
kan de betrokken bevoegde autoriteit de 
ontwerpmaatregel aannemen.

Or. ro

Amendement 522
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie een ontwerpbesluit 
zoals bedoeld in lid 5, onder a), heeft 
voorgelegd, mag de ontwerpmaatregel voor 
een periode van ten hoogste van zes
maanden na de kennisgeving 
overeenkomstig lid 2, niet door de 
bevoegde instantie worden aangenomen.

Indien de Commissie een ontwerpbesluit 
zoals bedoeld in lid 5 heeft voorgelegd, 
mag de ontwerpmaatregel voor een periode 
van ten hoogste van twee maanden na de 
kennisgeving overeenkomstig lid 2, niet 
door de bevoegde instantie worden 
aangenomen.

Or. ro

Amendement 523
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie neemt elk besluit om de 
bevoegde instantie te verplichten haar 
ontwerpmaatregel in te trekken, door 
middel van uitvoeringshandelingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 524
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie neemt elk besluit om de 
bevoegde instantie te verplichten haar 
ontwerpmaatregel in te trekken, door 
middel van uitvoeringshandelingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 

Schrappen
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de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. ro

Amendement 525
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 7 een besluit heeft genomen, wijzigt de 
bevoegde instantie de ontwerpmaatregel 
of trekt zij deze in binnen zes maanden na 
de datum van kennisgeving van het 
besluit van de Commissie. Wanneer de 
ontwerpmaatregel wordt gewijzigd, 
organiseert de bevoegde instantie, indien 
nodig, een openbare raadpleging en stelt 
zij de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig lid 1 ter beschikking van 
de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 526
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 7 een besluit heeft genomen, wijzigt de 
bevoegde instantie de ontwerpmaatregel 
of trekt zij deze in binnen zes maanden na 
de datum van kennisgeving van het 
besluit van de Commissie. Wanneer de 
ontwerpmaatregel wordt gewijzigd, 
organiseert de bevoegde instantie, indien 

Schrappen
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nodig, een openbare raadpleging en stelt 
zij de gewijzigde ontwerpmaatregel 
overeenkomstig lid 1 ter beschikking van 
de Commissie.

Or. ro

Amendement 527
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De betrokken bevoegde instantie houdt 
zoveel mogelijk rekening met eventuele 
opmerkingen van de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaten en de Commissie 
en kan, behalve in gevallen bedoeld in lid 
2, derde alinea, lid 6, tweede alinea en 
lid 7, de uiteindelijke ontwerpmaatregel 
aannemen en de Commissie hiervan op de 
hoogte stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 528
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De betrokken bevoegde instantie houdt 
zoveel mogelijk rekening met eventuele 
opmerkingen van de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaten en de Commissie 
en kan, behalve in gevallen bedoeld in 
lid 2, derde alinea, lid 6, tweede alinea en 
lid 7, de uiteindelijke ontwerpmaatregel 
aannemen en de Commissie hiervan op de 

9. De betrokken bevoegde instantie houdt 
zoveel mogelijk rekening met eventuele 
opmerkingen van de bevoegde autoriteiten 
van de andere lidstaten en de Commissie 
en kan, behalve in gevallen bedoeld in 
lid 2, derde alinea, en lid 6, tweede alinea, 
de uiteindelijke ontwerpmaatregel 
aannemen en de Commissie hiervan op de 
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hoogte stellen. hoogte stellen.

Or. ro

Amendement 529
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De bevoegde instantie brengt de 
Commissie op de hoogte van de resultaten 
van de procedure waarop haar maatregel 
betrekking heeft zodra deze procedure is 
afgerond.

Schrappen

Or. en

Amendement 530
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Dekkingsverplichting

De Europese Unie en de lidstaten nemen 
maatregelen aan om burgers en openbare 
of particuliere Europese entiteiten 
toegang te garanderen tot de interne 
markt voor elektronische communicatie, 
zowel qua kwaliteit van de dienstverlening 
als qua prijsbepaling ten opzichte van de 
marktprijs, waar ze zich ook op het 
grondgebied van de Unie bevinden

Or. fr
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Amendement 531
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale bevoegde autoriteiten 
maken het mogelijk dat het publiek via 
lokale radionetwerken toegang krijgt tot 
het netwerk van een aanbieder van 
elektronische communicatie en maken ook 
het gebruik van het geharmoniseerde 
radiospectrum voor dergelijke toegang 
mogelijk, hetgeen uitsluitend aan een 
algemene machtiging kan worden 
onderworpen.

1. De nationale bevoegde autoriteiten 
maken het mogelijk dat het publiek via 
lokale radionetwerken toegang krijgt tot 
het netwerk van een aanbieder van 
elektronische communicatie en maken ook 
het gebruik van het geharmoniseerde 
radiospectrum voor dergelijke toegang 
mogelijk, hetgeen aan een algemene 
machtiging kan worden onderworpen 
alsook naleving van de op het 
vergunningvrije radiospectrum 
toepasselijke regels, in het bijzonder met 
betrekking tot interferenties en 
mededinging.

Or. en

Amendement 532
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De nationale bevoegde autoriteiten 
mogen het recht van de eindgebruikers om 
wederzijds of meer in het algemeen andere 
eindgebruikers toegang te verlenen tot de 
netwerken van dergelijke aanbieders via 
lokale radionetwerken, onder meer op basis 
van initiatieven van derde partijen die de 
lokale radionetwerken van verschillende 
eindgebruikers samenbrengen en openbaar 
toegankelijk maken, niet beperken.

4. De nationale bevoegde autoriteiten 
mogen het recht van de eindgebruikers om 
wederzijds of meer in het algemeen andere 
eindgebruikers toegang te verlenen tot de 
netwerken van dergelijke aanbieders via 
lokale radionetwerken, onder meer op basis 
van initiatieven van derde partijen die de 
lokale radionetwerken van verschillende 
eindgebruikers samenbrengen en openbaar 
toegankelijk maken, niet beperken. Tevens 
leggen zij het wettelijk kader ten uitvoer 
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teneinde de verspreiding van cellulaire 
basisstation en vermaasde draadloze 
netwerken te bevorderen.

Or. en

Amendement 533
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De nationale bevoegde autoriteiten staan 
de implementatie, aansluiting en exploitatie 
van discrete draadloze toegangspunten met 
klein bereik onder de algemene 
machtiging toe en belemmeren de 
implementatie, aansluiting en exploitatie 
niet onnodig middels individuele 
stedenbouwkundige vergunningen of op 
een andere manier wanneer dit gebruik in 
overeenstemming is met de 
overeenkomstig lid 2 aangenomen 
uitvoeringsmaatregelen.

De nationale bevoegde autoriteiten staan de 
implementatie, aansluiting en exploitatie 
van discrete draadloze toegangspunten met 
klein bereik toe en belemmeren de 
implementatie, aansluiting en exploitatie 
niet onnodig middels individuele 
stedenbouwkundige vergunningen of op 
een andere manier wanneer dit gebruik in 
overeenstemming is met de 
overeenkomstig lid 2 aangenomen 
uitvoeringsmaatregelen.

Or. en

Motivering

In vergunningsplichtige spectrumbanden gebruikte kleine cellen moeten geëxploiteerd worden 
krachtens de uitsluitende vergunning teneinde de bestaande gebruiksrechten, de integriteit 
van het netwerk alsook de prestaties ervan te waarborgen.

Amendement 534
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid doet geen afbreuk aan het (a) de bestaande gebruiksrechten voor 



AM\1013978NL.doc 37/232 PE526.176v01-00

NL

machtigingsstelsel voor het radiospectrum 
om draadloze toegangspunten met klein 
bereik te bedienen.

vergunningsplichtige spectrumbanden 
waarop de in artikel 10, lid 6 bedoelde 
bestaande huur- en delingsregelingen van 
toepassing zijn.
(b) het machtigingsstelsel voor het 
radiospectrum om draadloze 
toegangspunten met klein bereik te 
bedienen.

Or. en

Amendement 535
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze
toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad31.

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van de aanleg, aansluiting en 
exploitatie van draadloze toegangspunten 
met klein bereik op grond van lid 1, kan de 
Commissie, door middel van een 
uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik binnen 
radiospectrum met specifiek toegewezen 
gebruiksrechten is in handen van 
desbetreffend bevoegde persoon of 
onderneming. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
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klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
Richtlijn 1999/5/EG, daarbij rekening 
houdend met de drempels zoals 
uiteengezet in Aanbeveling 1999/519/EG 
van de Raad31.

__________________ __________________
30 Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

30 Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Or. en

Amendement 536
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, specificeert de Commissie, door 
middel van een uitvoeringshandeling, 
binnen één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening
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toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad.

technische kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik. Als deze 
technische specificaties worden nageleefd 
zal het discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. Daarbij mogen draadloze 
toegangspunten met kort bereik waarvoor 
reeds gebruiksrechten bestaan, in het 
kader van deze rechten verder worden 
gebruikt. De Commissie specificeert deze 
technische kenmerken aan de hand van de 
maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad.

__________________ __________________
Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Or. de
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Amendement 537
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad31.

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, specificeert de Commissie, door 
middel van een binnen één jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening vast te stellen
uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, de 
implementatie en de exploitatie van 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Als deze technische specificaties worden 
nageleefd zal het discrete karakter bij 
gebruik binnen verschillende lokale 
contexten worden gewaarborgd. De 
Commissie specificeert deze technische 
kenmerken aan de hand van de maximale 
grootte, kracht en elektromagnetische 
eigenschappen, evenals de visuele impact 
van de ingezette draadloze toegangspunten 
met klein bereik. Deze technische 
kenmerken voor het gebruik van draadloze 
toegangspunten met klein bereik moeten 
ten minste voldoen aan de eisen van 
Richtlijn 2013/35/EU en aan de drempels 
zoals uiteengezet in Aanbeveling 
1999/519/EG van de Raad31.

__________________ __________________
31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Or. en
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Amendement 538
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
de drempels zoals uiteengezet in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad31.

Voor de toepassing van een uniforme 
uitvoering van het algemene 
machtigingsproces voor de implementatie, 
aansluiting en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik op grond 
van lid 1, kan de Commissie, door middel 
van een uitvoeringshandeling, technische 
kenmerken voor het ontwerp, 
implementatie en exploitatie van draadloze 
toegangspunten met klein bereik 
specificeren. Als deze technische 
specificaties worden nageleefd zal het 
discrete karakter bij gebruik binnen 
verschillende lokale contexten worden 
gewaarborgd. De Commissie specificeert 
deze technische kenmerken aan de hand 
van de maximale grootte, kracht en 
elektromagnetische eigenschappen, evenals 
de visuele impact van de ingezette 
draadloze toegangspunten met klein bereik. 
Deze technische kenmerken voor het 
gebruik van draadloze toegangspunten met 
klein bereik moeten ten minste voldoen aan 
de eisen van Richtlijn 2013/35/EU30 en aan 
Richtlijn 1999/5/EG, daarbij rekening 
houdend met de drempels zoals 
uiteengezet in Aanbeveling 1999/519/EG 
van de Raad31.

__________________ __________________
30 Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 

30 Richtlijn 2013/35/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
betreffende de minimumvoorschriften 
inzake gezondheid en veiligheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico’s van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG) en intrekking van 
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Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

Richtlijn 2004/40/EG (PB L 179 van 
29.6.2013, blz. 1).

31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

31 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking 
van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 
GHz) (PB L 1999 van 30.7.1999, blz. 59).

Or. en

Amendement 539
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De gespecificeerde kenmerken voor de 
implementatie, aansluiting en exploitatie 
van draadloze toegangspunten met klein 
bereik die kunnen profiteren van lid 1, 
doen geen afbreuk aan de essentiële 
vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het op de markt brengen van 
dergelijke producten32.

De gespecificeerde technische kenmerken 
voor de implementatie, aansluiting en 
exploitatie van draadloze toegangspunten 
met klein bereik die kunnen profiteren van 
lid 1, doen geen afbreuk aan de essentiële 
vereisten van Richtlijn 1999/5/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende het op de markt brengen van 
dergelijke producten32.

__________________ __________________
32 Richtlijn 1999/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de 
wederzijdse erkenning van hun 
conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, 
blz. 10).

32 Richtlijn 1999/5/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 
betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur en de 
wederzijdse erkenning van hun 
conformiteit (PB L 91 van 7.4.1999, 
blz. 10).

Or. en

Amendement 540
Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd hun verplichting uit 
hoofde van de internationale 
overeenkomsten, waaronder ITU-
radioregulering, verzekeren de nationale 
bevoegde autoriteiten dat het gebruik van 
het radiospectrum op hun grondgebied is 
georganiseerd en nemen zij met name alle 
nodige maatregelen inzake 
radiospectrumtoewijzing opdat geen enkele 
andere lidstaat wordt belemmerd in het 
toestaan van gespecificeerde 
geharmoniseerde banden op haar 
grondgebied in overeenstemming met de 
EU-wetgeving.

1. Onverminderd hun verplichting uit 
hoofde van de internationale 
overeenkomsten, waaronder ITU-
radioregulering, verzekeren de nationale 
bevoegde autoriteiten – met name ter 
waarborging van de tenuitvoerlegging van 
artikel 12 – dat het gebruik van het 
radiospectrum op hun grondgebied is 
georganiseerd en nemen zij met name alle 
nodige maatregelen inzake 
radiospectrumtoewijzing opdat geen enkele 
andere lidstaat wordt belemmerd in het 
toestaan van gespecificeerde 
geharmoniseerde banden voor draadloze 
breedbandcommunicatie op haar 
grondgebied in overeenstemming met de 
EU-wetgeving.

Or. en

Amendement 541
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lidstaten werken nauw met elkaar 
samen op het gebied van 
grensoverschrijdende coördinatie van het 
gebruik van het radiospectrum om de 
naleving van lid 1 te waarborgen en te 
verzekeren dat geen enkele lidstaat een 
billijke toegang tot het radiospectrum 
wordt ontzegd.

2. Ten behoeve van de soepele werking 
van de interne markt en de 
tenuitvoerlegging van de in deze 
verordening neergelegde bepalingen, 
werken de lidstaten nauw met elkaar 
samen op het gebied van 
grensoverschrijdende coördinatie van het 
gebruik van het radiospectrum om de 
naleving van lid 1 te waarborgen en te 
verzekeren dat geen enkele lidstaat een 
billijke toegang tot het radiospectrum 
wordt ontzegd
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Or. en

Amendement 542
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke betrokken lidstaat kan de beleidsgroep 
radiospectrum verzoeken om van haar 
goede diensten gebruik te maken om zich 
en andere lidstaten te laten bijstaan bij de 
naleving van dit artikel.

Elke betrokken lidstaat kan de beleidsgroep 
radiospectrum verzoeken om van haar 
goede diensten gebruik te maken om zich 
en andere lidstaten te laten bijstaan bij de 
naleving van lid 1 en 2 van dit artikel.

Or. en

Amendement 543
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan 
uitvoeringsmaatregelen aannemen om te 
verzekeren dat de gecoördineerde 
resultaten aan het voorschrift van gelijke 
toegang tot het radiospectrum tussen de 
betrokken lidstaten voldoen, om de 
praktische inconsistenties tussen de 
verschillende gecoördineerde resultaten 
tussen de verschillende lidstaten op te 
lossen of om de handhaving van de 
gecoördineerde oplossingen onder de EU-
wetgeving uit te voeren. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. ro
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Amendement 544
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 – afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 545
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europese virtuele 
breedbandtoegangsproducten

Hoogwaardige toegangsproducten voor de 
levering van pan-Europese zakelijke 
communicatiediensten

Or. en

Amendement 546
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verstrekking van een virtueel 
breedbandtoegangsproduct opgelegd in 
overeenstemming met de artikelen 8 en 12
van Richtlijn 2002/19/EG wordt 
beschouwd als de verstrekking van een 
Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct als het wordt 

1. Aanbieders van elektronische 
communicatiediensten die in
overeenstemming met artikel 16 van 
Richtlijn 2002/19/EG (kaderrichtlijn)
worden aangemerkt als beschikkend over 
aanmerkelijke marktmacht op een 
relevante markt als het gaat om de 
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verstrekt overeenkomstig de minimale 
parameters die zijn opgenomen voor de in 
bijlage 1 genoemde aanbiedingen en 
cumulatief aan de volgende inhoudelijke 
vereisten voldoet:

levering van hoogwaardige wholesale-
elektronischecommunicatiediensten zien 
toe op de publicatie van een 
wholesalereferentieofferte met daarin ten 
minste de in bijlage I opgenomen 
elementen.

Or. en

Amendement 547
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verstrekking van een virtueel 
breedbandtoegangsproduct opgelegd in 
overeenstemming met de artikelen 8 en 12 
van Richtlijn 2002/19/EG wordt 
beschouwd als de verstrekking van een 
Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct als het wordt 
verstrekt overeenkomstig de minimale 
parameters die zijn opgenomen voor de in 
bijlage 1 genoemde aanbiedingen en
cumulatief aan de volgende inhoudelijke 
vereisten voldoet:

1. Indien wordt vastgesteld dat een 
onderneming in een bepaalde relevante 
markt over aanmerkelijke marktmacht 
beschikt, en indien er verplichtingen zijn
opgelegd in overeenstemming met artikel 8 
en 12 van Richtlijn 2002/19/EG 
wholesaletoegangsproducten die ten 
minste aan de specificaties voldoen van 
bijlage 1, dit onverminderd de instelling 
van verplichtingen inzake fysieke toegang, 
alsook cumulatief aan de volgende 
inhoudelijke vereisten:

Or. en

Amendement 548
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) potentieel om als een hoogwaardig 
product in de Unie te worden verkocht;

Schrappen
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Or. en

Amendement 549
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maximale mate van netwerk- en 
dienstinteroperabiliteit en non-
discriminerend netwerkbeheer tussen 
aanbieders, consistent met 
netwerktopologie;

Schrappen

Or. en

Amendement 550
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17– lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) capaciteit om eindgebruikers te dienen 
tegen concurrerende voorwaarden;

Schrappen

Or. en

Amendement 551
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) kostenefficiëntie, rekening houdend 
met de capaciteit om op bestaande en 

Schrappen
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nieuwe netwerken te worden uitgevoerd 
en samen te gaan met andere 
toegangsproducten die op dezelfde 
netwerkinfrastructuur worden verstrekt;

Or. en

Amendement 552
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) operationele effectiviteit, in het 
bijzonder ten aanzien van, voor zover 
mogelijk, het beperken van 
implementatie-obstakels en kosten voor 
virtuele breedbandtoegangsaanbieders en 
virtuele breedbandtoegangszoekers;

Schrappen

Or. en

Amendement 553
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 554
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uitsluitend in zoverre objectief 
gerechtvaardigd gezien de bestaande 
mededingingsvoorwaarden in de 
desbetreffende wholesalemarkt voor wat 
betreft zakelijke toegang, zijn de tarieven 
voor moderne huurlijnen met interface 
zoals bedoeld in bijlage 1, deel 3 
kostgericht.

Or. en

Amendement 555
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage I in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 1 
genoemde inhoudelijke vereisten.

2. De Commissie wordt, na raadpleging 
van het Berec, gemachtigd om 
uitvoeringshandelingen vast te stellen om 
bijlage I in het licht van de markt en 
technologische ontwikkelingen aan te 
passen.

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
33 bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 556
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 557
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een nationale regelgevende instantie die 
eerder overeenkomstig de artikelen 8 en 12 
van die richtlijn aan een aanbieder enige 
verplichting heeft opgelegd om 
groothandeltoegang te verlenen aan een 
nieuwe-generatienetwerk, gaat na of het 
passend en evenredig zou zijn om in de 
plaats daarvan een verplichting op te 
leggen om een Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct te leveren dat 
minimaal gelijkwaardige functionaliteiten 
biedt als het eerder opgelegde 
groothandeltoegangsproduct.

Een nationale regelgevende instantie die 
eerder overeenkomstig de artikelen 8 en 12 
van die richtlijn aan een aanbieder enige 
verplichting heeft opgelegd om 
groothandeltoegang te verlenen aan een 
nieuwe-generatienetwerk, gaat na of het 
passend en evenredig zou zijn om in 
aanvulling daarop een verplichting op te 
leggen om een Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct te leveren dat 
minimaal gelijkwaardige functionaliteiten 
biedt als het eerder opgelegde 
groothandeltoegangsproduct.

Or. en

Amendement 558
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tijdens de uit hoofde van leden 1, 2 of 3 
noodzakelijke beoordeling of er een 

Tijdens de uit hoofde van leden 1, 2 of 3 
noodzakelijke beoordeling of er een 
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verplichting tot het verstrekken van een 
Europees breedbandtoegangsproduct moet 
worden opgelegd of niet, houdt de 
nationale regelgevende instantie rekening 
met het belang van convergente 
reglementaire voorwaarden voor 
groothandelstoegangsoplossingen voor de 
gehele Unie, de huidige en toekomstige 
staat van de op infrastructuur gebaseerde 
concurrentie en de evolutie van 
marktomstandigheden ten aanzien van de 
verstrekking van concurrerende nieuwe-
generatienetwerken, investeringen 
respectievelijk gedaan door ondernemingen 
met aanmerkelijke marktmacht en de 
toegangszoekers, en de 
afschrijvingsperiode voor dergelijke 
investeringen.

verplichting tot het verstrekken van een 
Europees breedbandtoegangsproduct moet 
worden opgelegd of niet, houdt de 
nationale regelgevende instantie rekening 
met het belang van convergente 
reglementaire voorwaarden voor 
groothandelstoegangsoplossingen voor de 
gehele Unie, de huidige en toekomstige 
staat van de op infrastructuur gebaseerde 
concurrentie en de evolutie van 
marktomstandigheden ten aanzien van de 
verstrekking van concurrerende nieuwe-
generatienetwerken, investeringen 
respectievelijk gedaan door ondernemingen 
met aanmerkelijke marktmacht en de 
toegangszoekers, en de 
afschrijvingsperiode voor dergelijke 
investeringen. Indien er fysieke 
ontbundelde toegang beschikbaar is, 
krijgen Europese rituelen 
breedbandtoegangsproducten geen 
voorrang.

Or. en

Amendement 559
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 560
Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 561
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 562
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 563
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. de

Amendement 564
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen met betrekking tot Europese
toegangsproducten

Maatregelen met betrekking tot 
hoogwaardige toegangsproducten voor de 
levering van pan-Europese zakelijke 
communicatiediensten

Or. en

Amendement 565
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 1 januari 2016 neemt de 
Commissie uitvoeringshandelingen aan die 
de uniforme technische en 
methodologische voorwaarden voor de 
implementatie van een Europees virtueel 
breedbandtoegangsproduct zoals bedoeld 
in artikel 17 en bijlage I, punt 1, 
vastleggen in overeenstemming met de 
criteria en parameters die daarin zijn 
gespecificeerd en die de gelijkwaardigheid 
waarborgen van de functionaliteit van een 
dergelijk virtueel 
groothandeltoegangsproduct voor nieuwe-
generatienetwerken met die van fysiek 
ontbundelde toegangsproducten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Uiterlijk op 1 januari 2016 neemt de 
Commissie uitvoeringshandelingen aan die 
de uniforme beginselen vastleggen voor de 
definitie en analyse van 
wholesalemarkten voor de levering van 
hoogwaardige elektronische 
communicatie overeenkomstig artikel 16 
van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), 
alsook consistente specificaties voor 
oplossingen ter voorziening in zakelijke 
behoeften in deze markten 
overeenkomstig bijlage I. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Or. en

Amendement 566
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 567
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 568
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geharmoniseerde rechten van 
eindgebruikers

Rechten van gebruikers op open 
internettoegang

Or. en

Amendement 569
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Digitale vrijheden en de 
grensoverschrijdende handel zijn beide 
van onschatbare waarde voor het 
scheppen en optimaliseren van zakelijke 
kansen voor Europese ondernemingen 
alsook voor de consumentenbescherming 
in de wereldwijde digitale economie. 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 hij.

Or. en
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Motivering

In lijn met de officieuze nota van de trans-Atlantische (TLD)”Cyber security and Internet 
issues - Establishing framework for Transatlatic action”.

Amendement 570
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 571
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek mogen 
eindgebruikers geen discriminerende eisen 
of voorwaarden opleggen op basis van de 
nationaliteit of verblijfplaats van de 
eindgebruikers voor de toegang of het 
gebruik, tenzij dit objectief 
gerechtvaardigd is. Er wordt in 
overstemming met bestaande wetgeving 
gezorgd voor onbeperkte toegang tot een 
open internet en een vrije stroom van 
informatie en aanverwante diensten.
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Or. en

Amendement 572
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 573
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 574
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De markt voor internationale telefoongesprekken is sinds 2007 gedereguleerd aangezien het 
ook toen al als concurrerend werd beschouwd. Sindsdien is de concurrentie op deze markt 
almaar gegroeid met minutenbundels, forfaitaire tarieven en MVNO's die alternatieve 
diensten aanbieden aangevuld met spraakdiensten over het internet (VoIP) zoals Skype, 
waardoor nu zelfs geheel gratis wereldwijd gebeld kan worden. Er lijken dan ook weinig 
reden te bestaan om deze markt te reguleren.

Amendement 575
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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



AM\1013978NL.doc 59/232 PE526.176v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Tenzij dat objectief gerechtvaardigd is, 
rekenen aanbieders van elektronische-
communicatiediensten vanaf 1 juli 2006
het publiek geen tarieven aan voor intra-
EU-communicatie die in een andere 
lidstaat eindigt, die hoger zijn dan:

Or. en

Amendement 576
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 577
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De factuur wordt zowel in de valuta 
van de lidstaat van de eindgebruiker als in 
euro opgesteld om te zorgen voor 
transparantie en om de vergelijking van 
tarieven eenvoudiger te maken.

Or. ro
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Amendement 578
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Het Berec stelt vóór 31 december 2014 
één unieke waarde vast voor alle vaste en 
mobiele afgiftetarieven die berekend zijn 
in overeenstemming met Aanbeveling 
C(2009) 3359 final van 7 mei 2009 inzake 
de regelgeving voor afgiftetarieven voor 
vaste en mobiele telefonie in de EU.
Alle nationale regelgevende instanties 
zien er vóór 30 juni 2015 op toe dat 
aanbieders die door hen naar aanleiding 
van een marktanalyse overeenkomstig 
Richtlijn 2009/140/EG zijn aangemerkt 
als beschikkend over aanmerkelijke 
marktmacht op de markten voor 
gespreksafgifte op wholesaleniveau, op 
individuele openbare telefoonnetwerken, 
de door het Berec overeenkomstig dit lid 
vastgestelde afgiftetarieven innen.

Or. en

Amendement 579
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open
internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Open internettoegang, gespecialiseerde 
diensten en redelijk, gemotiveerd 
gegevensverkeersbeheer

Or. de
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Amendement 580
Sabine Verheyen, Doris Pack

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrij aanbieden en gebruiken van open
internettoegang en redelijk verkeersbeheer

Open internettoegang, gespecialiseerde 
diensten en redelijk, gemotiveerd 
gegevensverkeersbeheer

Or. en

Amendement 581
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het is aanbieders van 
internettoegangsdiensten verboden 
eindgebruikers beperkingen op te leggen 
op het gebruik van eindapparatuur om via 
hun internettoegangsdienst informatie en 
inhoud te raadplegen of te verspreiden, of 
dit zelfs geheel te verbieden. Dit laat de 
rechten van de lidstaten om individuele 
gebruiksrechten toe te kennen 
overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 
2002/20/EG onverlet.
Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek zien erop 
toe dat eindgebruikers in staat zijn eender 
welke toepassing te gebruiken met behulp 
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van de elektronischecommunicatiefunctie 
van het internet zonder enige vorm van 
beperking op de uitgewisselde inhoud, met 
uitzondering voor doeleinden van 
redelijke verkeersbeheermaatregelen of 
ter uitvoering van een rechterlijke 
uitspraak.

Or. en

Amendement 582
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Beheerders van toegangsnetwerken 
hebben een algemene 
overdrachtsverplichting volgens het 
beginsel van inspanningsverplichting.

Or. de

Amendement 583
Françoise Castex

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

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

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

Het is aanbieders van internetdiensten ter 
waarborging van waarlijke keuzevrijheid 
voor gebruikers verboden de transmissie 
van internetverkeer te discrimineren, 
beperken of zich daarin in te mengen.

Or. en

Amendement 584
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gebruikers hebben het recht om toegang 
te krijgen tot informatie en inhoud en deze 
te delen, toepassingen en diensten uit te 
voeren en te leveren en via een dienst voor 
internettoegang gebruik te maken van 
apparaten van hun keuze.

Het is aanbieders van internetdiensten 
verboden de transmissie van
internetverkeer te discrimineren, 
beperken of zich daarin in te mengen.

Or. en

Amendement 585
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers 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.

Or. en

Amendement 586
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn vrij om onder 
gebruikmaking van apparatuur van hun 
keuze 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.

Or. en

Amendement 587
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eindgebruikers zijn vrij om toegang te Eindgebruikers hebben het recht om 
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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.

toegang te krijgen tot informatie en inhoud 
en deze te delen, toepassingen uit te voeren 
en de diensten en apparatuur van hun 
keuze via hun dienst voor internettoegang 
te gebruiken overeenkomstig het beginsel 
van netneutraliteit.

Or. en

Amendement 588
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 589
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het is niet duidelijk wat deze bepaling toevoegt. Uiteraard zijn gebruikers vrij 
overeenkomsten te sluiten. Bovendien is de vraag of deze overeenkomsten voorzien in 
datavolumes, snelheden of bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening, geheel een 
kwestie van vraag en aanbod en is daar absoluut geen verordening voor nodig.

Amendement 590
Sabine Verheyen, Doris Pack

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten 
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden. Aanbieders van 
internettoegangsdiensten adverteren met 
het minimaal gegarandeerde datavolume 
en de minimaal gegarandeerde snelheid 
die ze leveren kunnen en niet met de 
maximale snelheid.

Or. en

Amendement 591
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 592
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten 
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden. De gebruikers 
moeten expliciet instemmen met de 
sluiting van zulke overeenkomsten en 
moeten vooraf steeds informatie over de
overeenkomst ontvangen. Overeenkomstig 
dergelijke overeenkomsten zijn 
eindgebruikers vrij om gebruik te maken 
van aanbiedingen van aanbieders van 
internetinhoud, toepassingen en diensten.

Or. es

Amendement 593
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn onder inachtneming 
van het beginsel van de netneutraliteit vrij 
om met aanbieders van 
internettoegangsdiensten overeenkomsten 
te sluiten over datavolumes en snelheden,
mits zij vrijwillig en uitdrukkelijk hun 
geïnformeerde toestemming geven, alsook 
om gebruik te maken van aanbiedingen van 
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toepassingen en diensten. aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.

Or. en

Amendement 594
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn mits zij vrijwillig hun 
uitdrukkelijke, specifieke en 
geïnformeerde instemming verlenen vrij 
om met aanbieders van 
internettoegangsdiensten overeenkomsten 
te sluiten over datavolumes en snelheden 
en gebruik te maken van aanbiedingen van 
aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.

Or. en

Amendement 595
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn mits zij vrijwillig hun 
uitdrukkelijke, specifieke en 
geïnformeerde instemming verlenen vrij 
om met aanbieders van 
internettoegangsdiensten overeenkomsten 
te sluiten over datavolumes en snelheden 
en gebruik te maken van aanbiedingen van 
aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.
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Or. en

Amendement 596
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 597
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn vrij om met aanbieders 
van internettoegangsdiensten 
overeenkomsten te sluiten over 
datavolumes en snelheden, en 
overeenkomstig dergelijke overeenkomsten 
over datavolumes, gebruik te maken van 
aanbiedingen van aanbieders van 
internetinhoud, toepassingen en diensten. 
De tarieven mogen de eurotarieven niet 
overstijgen.

Or. ro
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Amendement 598
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 599
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke beperking, door de aanbieder, 
van de toegang tot 
communicatienetwerken, inhoud, 
toepassingen, diensten of 
serviceverrichtingen die voortvloeien uit 
het gebruik door de eindgebruiker van 
een niet door de aanbieder ter 
beschikking gesteld of aanbevolen 
eindapparaat, is ontoelaatbaar.

Or. de

Amendement 600
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het gebruik door eindgebruikers en 
aanbieders van toepassingen en 
commerciële gespecialiseerde diensten 
moet plaatsvinden op vrijwillige en niet-
discriminerende basis.

Or. en

Motivering

Het is met het oog op de conclusies van het Berec dat er waar mogelijk gebruikerscontrole 
moet zijn, van belang dat de verordening verduidelijkt dat eindgebruikers alsook aanbieders 
van toepassingen en commerciële diensten niet te kampen mogen krijgen met suboptimale 
voorwaarden en internettoegang van suboptimale kwaliteit waardoor zij zich gedwongen 
zouden zien een overeenkomst voor gespecialiseerde diensten te sluiten. Het gebruik van 
gespecialiseerde diensten dient echt volledig vrijwillig te zijn.

Amendement 601
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 602
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het staat aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek en
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten vrij om eindgebruikers
gespecialiseerde diensten met een 
verbeterde kwaliteit aan te bieden, waarbij 
de levering daarvan echter niet op 
terugkerende of continue wijze ten koste 
mag gaan van de algehele kwaliteit van 
internettoegangsdiensten. De nationale 
regelgevende instantie zien erop toe dat 
eindgebruikers vrijelijk tot deze 
gespecialiseerde diensten toegang hebben.

Or. en

Motivering

Herformulering teneinde de elementen in logische volgorde plaatsen, dat wil zeggen: eerst 
dat het aanbieders vrij staat om gespecialiseerde diensten aan te bieden en dan in tweede 
instantie dat wanneer zij dat doen, gebruikers daar vrijelijk toegang toe moeten hebben. Het 
is nogmaals niet belangrijk dat het gebruikers vrij staat van deze diensten gebruik te maken, 
want dat zou ook zonder deze bepaling zo zijn. Wel dient uitdrukkelijk te worden gesteld dat 
deze rechten gehandhaafd moeten worden door de regelgevende instanties.

Amendement 603
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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. Ingeval van sluiting 
van dergelijke overeenkomsten met de 
aanbieder van internettoegangsdiensten 
ziet de aanbieder erop toe dat de diensten 
met een verbeterde kwaliteit 
overeenkomstig het beginsel van 
netneutraliteit niet ten koste gaan van de 
prestaties, betaalbaarheid of kwaliteit van 
internettoegangsdiensten.

Or. en

Amendement 604
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 binnen gesloten elektronische 
netwerken geëxploiteerde gespecialiseerde 
diensten met een verbeterde kwaliteit.

Aanbieders van elektronische 
communicatie aan de eindgebruiker 
mogen niet discrimineren tegen inhoud, 
diensten of toepassingen uit andere 
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bronnen die concurreren met hun eigen 
gespecialiseerde diensten.

Or. en

Amendement 605
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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, mits dat het algehele 
kwaliteitsniveau van de internettoegang 
niet schaadt, behalve in noodsituaties of 
wanneer er sprake is van een 
daadwerkelijke, aangetoonde noodzaak.

Or. it

Amendement 606
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers zijn ook vrij om zich 
toegang verschaffen tot gespecialiseerde 
diensten met een verbeterde kwaliteit.



AM\1013978NL.doc 75/232 PE526.176v01-00

NL

Or. en

Amendement 607
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gebruikers hebben tevens het recht 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.

Or. en

Amendement 608
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 aan gesloten 
gebruikersgroepen.

Or. de

Amendement 609
Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Ook hier is net als met de voorgaande bepalingen onduidelijk wat de eerste zin toevoegt. 
Aanbieders kunnen sowieso al vrijelijk met elkaar afstemming zoeken over gespecialiseerde 
diensten. Het belangrijke element dat deze diensten niet ten koste mogen gaan van algemene 
internettoegangsdiensten, is opgenomen in het amendement op het voorgaande lid.

Amendement 610
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

capaciteit. Aanbieders van elektronische 
communicatie treffen alle noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verlening van gespecialiseerde diensten
middels hun netwerk altijd transparant is 
en niet ten koste gaat van de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten 
qua prestaties, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid. Daartoe dienen zij 
internettoegangsdiensten met een 
afdoende capaciteit en kwaliteit te 
onderhouden om zonder overbelasting 
van het netwerk de geadverteerde 
internetsnelheden voor hun 
eindgebruikers waar te kunnen maken.
Voor doeleinden van vaststelling door 
nationale regelgevende instanties van een 
dergelijke potentiële aantasting, stellen de 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek op verzoek 
nauwkeurige informatie ter beschikking 
met een uiteenzetting van de wijze waarop 
capaciteiten worden toegewezen aan de 
twee typen diensten, en overleggen zij 
waar nodig hun motivering voor de 
getroffen maatregelen ter voorkoming van 
aantasting van internettoegangsdiensten 
door de gespecialiseerde diensten.

Or. en

Amendement 611
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek, met elkaar 
overeenkomsten sluiten over de levering 

Indien dergelijke overeenkomsten worden 
gesloten met de aanbieder van 
internettoegang, moet die aanbieder 
ervoor zorgen dat de dienst met een 
verbeterde kwaliteit de kwaliteit van de 
diensten inzake internettoegang niet 
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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.

verzwakt. Aanbieders van gespecialiseerde 
diensten die tevens netwerkbeheerders of 
aanbieders van diensten voor 
internettoegang zijn, mogen aanbieders 
die afhankelijk zijn van de 
overdrachtdienst van de netwerkbeheerder 
niet discrimineren en zijn verplicht de 
overdracht op een transparante wijze en 
tegen eerlijke marktprijzen te verrekenen.

Or. de

Amendement 612
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het verlenen van gespecialiseerde diensten 
mag de kwaliteit van de diensten inzake 
internettoegang niet verzwakken.
Bovendien mag daardoor geen afbreuk 
worden gedaan aan de bestaande, 
algemeen erkende technische normen en 
aan de verdere ontwikkeling ervan.
Gespecialiseerde diensten zijn alleen 
toelaatbaar wanneer kan worden 
aangetoond dat daarvoor een technische 
en praktische noodzaak bestaat die verder 
gaat dan het economisch eigenbelang om 
real time- of bijzonder te beveiligen 
toepassingen met een bijzondere kwaliteit 
aan te kunnen bieden.

Or. de

Amendement 613
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van elektronische 
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten mogen 
eindgebruikers gespecialiseerde diensten 
aanbieden, mits deze worden aangeboden 
bovenop een dienst voor open 
internettoegang van een kwaliteit die 
overeenstemt met de technische 
vooruitgang alsook mits deze niet ten 
koste gaan van de algemene prestaties, 
betaalbaarheid of kwaliteit van diensten 
voor open internettoegang. 
Gespecialiseerde diensten worden 
uitsluitend aangeboden indien de 
netwerkcapaciteit voldoende is om deze te 
aan te bieden bovenop de open 
internettoegang. Het gebruik door 
eindgebruikers of door aanbieders van 
inhoud en toepassingen van commerciële 
diensten ter ondersteuning van beheerde 
diensten, moet plaatsvinden op vrijwillige 
en niet-discriminerende basis.

Or. en

Amendement 614
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten mogen 
naast internettoegangsdiensten 
gespecialiseerde diensten verlenen, mits 
een dergelijk aanbod bovenop 
internettoegangsdiensten komen en niet 
wezenlijk ten koste gaat van de 
internettoegangsdiensten of de prestaties, 
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verlenen van gespecialiseerde diensten
mag de kwaliteit van de diensten inzake 
internettoegang niet herhaaldelijk of 
voortdurend verzwakken.

betaalbaarheid of kwaliteit hiervan.

Or. en

Amendement 615
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, 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 
binnen gesloten elektronische netwerken
als speciale diensten van een bepaalde 
kwaliteit of met een toepassingsspecifieke 
capaciteit die functioneel niet identiek zijn 
aan de via de openbare 
internettoegangsdienst beschikbare 
diensten. De verlening van 
gespecialiseerde diensten mag niet ten 
koste gaan van de kwaliteit van 
internettoegangsdiensten. Indien de 
netwerkcapaciteit gedeeld wordt tussen 
internettoegangsdiensten en 
gespecialiseerde diensten, publiceert de 
aanbieder van deze diensten duidelijke en 
ondubbelzinnige criteria op basis waarvan 
deze netwerkcapaciteit gedeeld wordt.

Or. en

Amendement 616
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, 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. 
Het gebruik door eindgebruikers of door 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten van commerciële aanbiedingen 
voor gespecialiseerde diensten, moet 
plaatsvinden op vrijwillige en niet-
discriminerende basis.

Or. en

Amendement 617
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om gebruikers gespecialiseerde diensten 
te kunnen aanbieden, mogen aanbieders 
van inhoud, toepassingen en diensten en 
aanbieders van elektronische communicatie 
aan het publiek, met elkaar 
overeenkomsten sluiten over de levering 
van de gerelateerde datavolumes of verkeer 
als speciale diensten van een bepaalde 
kwaliteit of met een toepassingsspecifieke 
capaciteit. De verlening van 
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gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit 
van de diensten inzake internettoegang
niet herhaaldelijk of voortdurend 
verzwakken.

gespecialiseerde diensten mag niet ten 
koste gaan van de kwaliteit van 
internettoegangsdiensten.

Or. en

Amendement 618
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, 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. De verlening van 
gespecialiseerde diensten mag niet ten 
koste gaan van de kwaliteit van 
internettoegangsdiensten.

Or. en

Amendement 619
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, kunnen 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten en aanbieders van elektronische 
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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.

communicatie aan het publiek, met elkaar 
overeenkomsten sluiten over de levering 
van de gerelateerde datavolumes of verkeer 
als speciale diensten van een bepaalde 
kwaliteit of met een toepassingsspecifieke 
capaciteit. Het verlenen van 
gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit 
van de diensten inzake internettoegang niet 
verzwakken.

Or. es

Amendement 620
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om eindgebruikers gespecialiseerde 
diensten te kunnen aanbieden, 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 
verzwakken.

Or. fr

Amendement 621
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 622
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbieders van elektronische 
communicatiediensten of aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten 
verstrekken de nationale autoriteiten op 
hun verzoek nauwkeurige informatie ten 
aanzien van de aan de twee typen diensten 
toegewezen diensten, zodat deze nationale 
autoriteiten dergelijke mogelijke 
wezenlijke verzwakking kunnen 
beoordelen.

Or. en

Amendement 623
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verticaal geïntegreerde aanbieders 
van elektronische communicatie voor het 
publiek discrimineren op geen enkele 
wijze verkeer van aanbieders van inhoud, 
toepassingen en diensten die inhoud, 
diensten of toepassingen aanbieden die 
wedijveren met hun eigen diensten of met 
diensten die in het kader van exclusieve 
regelingen worden verleend.

Or. fr

Amendement 624
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 625
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
Unie- of nationale wetgeving met 

Schrappen
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betrekking tot de rechtmatigheid van de 
verspreide informatie, inhoud, 
toepassingen of diensten.

Or. en

Motivering

Dit zou tezamen met de tenuitvoerlegging van een wettelijke bepaling als grondslag voor de 
crisisbeheer groen licht geven voor discriminatie tegen, degradering of blokkering van 
krachtens de Europese of nationale wetgeving als illegaal aangemerkt inhoud. Dergelijke 
maatregelen kunnen de rechten van eindgebruikers op vertrouwelijkheid van communicatie, 
persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming onevenredig schaden.

Amendement 626
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 627
Sabine Verheyen

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 628
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 629
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de vrijheden zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 
specifieke inhoud, toepassingen, diensten 
of specifieke klassen daarvan te 
blokkeren, vertragen, degraderen of 

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 
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discrimineren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn om:

verkeersbeheermaatregelen te treffen of 
een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te 
leggen. Verkeersbeheermaatregelen 
worden geacht redelijk te zijn indien deze 
worden ingezet ten behoeve van een 
doeltreffend beheer van het verkeer op het 
netwerk teneinde de integriteit en de 
veiligheid van het netwerk te vrijwaren en 
het verkeer in aantoonbare specifieke 
gevallen van acute overbelasting van het 
netwerk doeltreffender te beheren, mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld. Van deze maatregelen 
moet worden aangetoond dat deze in 
overeenstemming zijn met de algemene 
criteria van relevantie, evenredigheid, 
doeltreffendheid, non-discriminatie tussen 
partijen alsook transparantie en dat zij 
voldoen aan de vigerende wetgeving 
inzake onder meer de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming. 
Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich mee die 
noodzakelijk en evenredig is voor 
verwezenlijking van de in dit artikel 
vermelde doelstellingen.

Or. en

Motivering

It is important to capture the various ways in which the access and use of Internet content, 
applications and services is being discriminated against (and is at risk of being discriminated 
against), beyond mere blocking and degradation, in order to address undue preference for an 
ISP’s own or affiliated Internet-based content, applications and services. Concerning 
reasonable traffic management, if itemising every possible case would risk being incomplete, 
cumbersome and not future-proof, there remains a need for all involved to have a very clear 
scope of what is deemed to be ‘reasonable’ traffic management. The amendment suggested 
draws on regulatory best practice, notably wording from French NRA ARCEP, to provide this 
scope. Reference to the need for traffic management to respect freedoms and obligations 
under privacy and data protection legislation are also highlighted, in line with the several 
opinions of the European Data Protection Supervisor (EDPS) and others on this subject.
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Amendement 630
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

a) door het verwijderen, blokkeren, 
vertragen, degraderen of discrimineren van 
bepaalde inhoud, toepassingen, diensten 
of eindapparaten of bepaalde soorten 
hiervan,
b) door het prioriteren van bepaalde 
inhoud, toepassingen, diensten of 
eindapparaten of bepaalde klassen 
hiervan, of
c) door speciale prijsafspraken met de 
eindgebruiker die de toegang tot bepaalde 
inhoud, toepassingen, diensten of 
eindapparaten of bepaalde klassen 
hiervan economisch minder aantrekkelijk 
doen lijken,
beperken, behalve in gevallen waarin het 
noodzakelijk is om gemotiveerde en
redelijke 
gegevensverkeerbeheersmaatregelen te 
nemen. Deze moeten transparant, niet-
discriminerend, evenredig en noodzakelijk 
zijn om:

Or. de
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Amendement 631
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de vrijheden zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 
beperking of andere verstoring van de 
overdracht van internetverkeer, zoals het
blokkeren, vertragen, degraderen of 
discrimineren ervan, behalve in gevallen 
waarin het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
mogen niet zodanig worden toegepast dat 
zij specifiek gericht zijn op de inhoud of 
de toepassingen van bepaalde aanbieders 
of deze omlaag halen. Redelijke
verkeersmaatregelen moeten transparant, 
niet-discriminerend en evenredig zijn en
omvatten onder andere de verwerking van 
gegevens om:

Or. de

Amendement 632
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de vrijheden zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen de vrijheden zoals beschreven in 
lid 1 niet belemmeren door specifieke 
inhoud, toepassingen, diensten of 
specifieke klassen daarvan te blokkeren, 
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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:

vertragen, degraderen of discrimineren, 
behalve in gevallen waarin het 
noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te treffen of 
een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te 
leggen. Verkeersbeheermaatregelen 
worden geacht redelijk te zijn indien deze 
worden ingezet ten behoeve van een 
doeltreffend beheer van het verkeer op het 
netwerk teneinde de integriteit en de 
veiligheid van het netwerk te vrijwaren en 
het verkeer in aantoonbare specifieke 
gevallen van acute overbelasting van het 
netwerk doeltreffender te beheren, mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld. Deze maatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend en
evenredig zijn.

Or. en

Amendement 633
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
behandelen al het internetverkeer 
overeenkomstig het beginsel van 
netneutraliteit, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te treffen
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend en 
evenredig zijn, voorzien van duidelijke,
begrijpelijke en toegankelijke 
verhaalmechanismen, alsmede 
noodzakelijk om:

Or. en
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Amendement 634
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes 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.

Van deze maatregelen moet worden 
aangetoond dat deze in overeenstemming 
zijn met de algemene criteria van 
relevantie, evenredigheid, 
doeltreffendheid, non-discriminatie tussen 
partijen alsook transparantie en dat zij 
voldoen aan de vigerende wetgeving 
inzake onder meer de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn om:

Or. en

Amendement 635
Jean-Pierre Audy

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

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

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
onthouden zich ervan specifieke inhoud, 
toepassingen, diensten of specifieke 
klassen daarvan te blokkeren, vertragen of 
discrimineren, behalve in gevallen waarin 
het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te nemen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn om:

Or. fr

Amendement 636
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.
Bovendien worden 
verkeersbeheersmaatregelen niet 
toegepast op een manier die nadelig is 
voor diensten die concurreren met de door 
de aanbieder van internettoegang 
aangeboden diensten.
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Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend en
evenredig zijn.

Or. en

Amendement 637
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes 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.
Verkeersbeheersmaatregelen worden niet 
toegepast op een manier die nadelig is 
voor diensten die concurreren met de door 
de aanbieder van internettoegang 
aangeboden diensten. Redelijke 
verkeersbeheermaatregelen moeten 
transparant, niet-discriminerend, evenredig 
en noodzakelijk zijn om:

Or. en

Amendement 638
Amelia Andersdotter

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

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

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen het recht zoals beschreven in lid 1 
niet belemmeren door specifieke inhoud, 
toepassingen, diensten of specifieke 
klassen daarvan te blokkeren, vertragen, 
degraderen, wijzigen of discrimineren, 
behalve in bepaalde speciale gevallen 
waarin het noodzakelijk is om redelijke 
verkeersbeheermaatregelen te treffen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
alsook strikt evenredig en noodzakelijk 
zijn om:

Or. en

Amendement 639
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Aanbieders van internettoegangsdiensten 
mogen het recht zoals beschreven in lid 1 
niet belemmeren door specifieke inhoud, 
toepassingen, diensten of specifieke 
klassen daarvan te blokkeren, vertragen, 
degraderen of discrimineren, behalve in 
gevallen waarin het noodzakelijk is om 
redelijke verkeersbeheermaatregelen te 
treffen. Redelijke 
verkeersbeheermaatregelen moeten 
transparant, niet-discriminerend, evenredig 
en noodzakelijk zijn om:

Or. en
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Amendement 640
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes 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 treffen. 
Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend en 
doeltreffend zijn. Redelijke 
verkeersbeheermaatregelen hebben tevens 
betrekking op de verwerking van gegevens 
om:

Or. en

Amendement 641
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de grenzen van contractueel 
overeengekomen datavolumes en 
snelheden mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de vrijheden zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 
specifieke inhoud, toepassingen, diensten 
of specifieke klassen daarvan te blokkeren, 
vertragen, degraderen of discrimineren, 
behalve in gevallen waarin het
noodzakelijk is om redelijke 

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

Redelijke verkeersbeheermaatregelen 
moeten transparant, niet-discriminerend, 
evenredig en noodzakelijk zijn, in het 
bijzonder om:

Or. en

Motivering

Eenvoudigere bewoording en aanvang van de lijst van beweegredenen voor verkeersbeheer. 
Er valt niet te voorspellen of er in de toekomst in andere situaties ook verkeersbeheer nodig 
zal zijn. Aangezien er op het gebied van verkeersbeheer op verschillende lagen waarborgen 
zijn opgenomen in de verordening, lijkt het niet-exhaustief maken van de reeks geen 
mogelijkheid tot misbruik te bieden

Amendement 642
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 643
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 644
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 645
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping wegens nieuw Artikel 23 - lid 5 - alinea 1 - inleidende formule.

Amendement 646
Amelia Andersdotter

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

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

(a) een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Motivering

Een verkeersbeheermaatregel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van een aanbieder van 
elektronische communicatie die niet bevoegd of gerechtigd is om ofwel een wettelijke 
bepaling uit te voeren ofwel een ernstige misdaad te voorkomen of verhinderen. Dit wordt 
gedaan door een rechter teneinde de beginselen van de rechtsstaat te waarborgen.

Amendement 647
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 648
Marietje Schaake

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de uitvoering van een wettelijke 
bepaling of een rechterlijke uitspraak te 
implementeren of ernstige misdrijven te 

(a) een wettelijke bepaling of een 
rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen;
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voorkomen of te verhinderen;

Or. en

Amendement 649
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) een wettelijke bepaling of een 
rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen;

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat er voor dergelijke maatregelen te allen tijde een rechterlijke 
uitspraak benodigd is.

Amendement 650
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 651
Edit Herczog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 652
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping wegens nieuw Artikel 23 - lid 5 - alinea 1 - inleidende formule.

Amendement 653
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de integriteit en de veiligheid van het 
netwerk, de diensten die via dit netwerk 
worden aangeboden en de terminals van de 

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

Or. en

Amendement 654
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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, of;

Or. de

Amendement 655
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 656
Edit Herczog

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

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

Schrappen

Or. en

Amendement 657
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 658
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de
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Amendement 659
Sabine Verheyen, Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping wegens nieuw Artikel 23 - lid 5 - alinea 1 - inleidende formule.

Amendement 660
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 661
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Motivering

Het filteren van spam door aanbieders is algemene praktijk. Het is praktisch onuitvoerbaar 
om uitdrukkelijke instemming te vereisen van individuele gebruikers.

Amendement 662
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de overdracht van ongevraagde 
communicatie voor doeleinden van direct 
marketing aan eindgebruikers te 
voorkomen, die vrijwillig vooraf hun 
uitdrukkelijke en geïnformeerde 
toestemming hebben gegeven voor 
dergelijke beperkende maatregelen;

Or. en

Amendement 663
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de overdracht van ongevraagde
communicatie aan eindgebruikers te 

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

voorkomen, die vooraf toestemming 
hebben gegeven voor dergelijke 
beperkende maatregelen;

Or. en

Amendement 664
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 665
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 666
Sabine Verheyen, Ivo Belet
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping wegens nieuw Artikel 23 - lid 5 - alinea 1 - inleidende formule.

Amendement 667
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de effecten van de tijdelijke en
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te beperken, met name middels 
toepassingsagnostische maatregelen, of, 
indien deze maatregelen niet doeltreffend 
blijken, middels toepassingsspecifieke 
maatregelen, mits gelijkwaardige soorten 
verkeer gelijk worden behandeld.

Or. en

Motivering

Ter waarborging van de netneutraliteit verhelpt de aanbieder van internetdiensten de 
overbelasting in de allereerste plaats op dusdanige wijze dat geen enkele specifieke 
internettoepassing, -inhoud of -dienst wordt gediscrimineerd.

Amendement 668
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de effecten van de tijdelijke of 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te beperken, met name middels 
toepassingsagnostische maatregelen, of, 
indien deze maatregelen niet doeltreffend 
blijken, middels toepassingsspecifieke 
maatregelen, mits gelijkwaardige soorten 
verkeer gelijk worden behandeld.

Or. en

Amendement 669
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de effecten van de tijdelijke of 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te beperken, met name middels 
toepassingsagnostische maatregelen, of, 
indien deze maatregelen niet doeltreffend 
blijken, middels toepassingsspecifieke 
maatregelen, mits gelijkwaardige soorten 
verkeer gelijk worden behandeld.

Or. en

Amendement 670
Petra Kammerevert

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

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

d) de effecten van de tijdelijke en
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, wanneer daarbij 
alle inhoud, toepassingen en diensten 
volgens het beginsel van
inspanningsverplichting worden 
behandeld.

Or. de

Amendement 671
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 672
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de effecten van de tijdelijke of 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, mits 
gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 
worden behandeld zodat waar mogelijk 
wordt vermeden dat bepaalde 
toepassingen, inhoud, diensten of 
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apparaten door de maatregelen worden 
gediscrimineerd.

Or. es

Amendement 673
Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de oorspronkelijke bewoording konden aanbieders paradoxaal genoeg uitsluitend reeds 
bestaande overbelasting beperken en op geen enkele wijze maatregelen treffen ter 
voorkoming daarvan. Proactieve en preventieve maatregelen mogen niet tevoren worden 
uitgesloten.

Amendement 674
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) de effecten van de tijdelijke of 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te minimaliseren, mits al het
verkeer gelijk wordt behandeld.
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Or. en

Amendement 675
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 676
Edit Herczog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 677
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 678
Catherine Trautmann, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Nationale regelgevende instanties 
controleren of de praktijk op een markt 
aan deze criteria voldoet, en wel in 
bijzonder of redelijke 
verkeersbeheermaatregelen uitsluitend de 
gegevensverwerking met zich meebrengen 
die noodzakelijk en evenredig is om de in 
dit lid vermelde doelstellingen te bereiken. 
Hiertoe:
(a) krijgen zij ter waarborging van de 
netwerkneutraliteit de bevoegdheid om 
regelmatig controles uit te voeren en 
verslag uit te brengen over 
internetverkeersbeheerpraktijken en 
gebruiksbeleid, om de potentiële impact 
van voornoemde praktijken en beleid op 
de grondrechten te beoordelen, om de 
levering van afdoende kwalitatieve 
diensten te waarborgen en om te zorgen 
voor toewijzing van een afdoende grote 
netwerkcapaciteit aan het internet. 
Verslaglegging vindt plaats op een open 
en transparante wijze en verslagen 
worden vrijelijk beschikbaar gesteld aan 
het publiek;
(b) voorzien zij in een passende, 
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duidelijke, open en doeltreffende 
procedures ter behandeling van klachten 
over de netwerkneutraliteit. Hiertoe 
krijgen alle internetgebruikers het recht 
om deze klachtenprocedures te gebruiken 
ten overstaan van de desbetreffende 
instantie;
(c) reageren zij binnen een redelijke 
tijdspanne op klachten en zijn zij in staat 
de noodzakelijke maatregelen te treffen 
om de inbreuk op het beginsel van 
netwerkneutraliteit te bestraffen.
Deze instanties dienen over alle voor de 
tijdige en doeltreffende tenuitvoerlegging 
van voornoemde taken benodigde 
middelen te beschikken. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties alsook met de 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming tevens toe op de 
gevolgen van gespecialiseerde diensten 
voor de culturele diversiteit, de 
mededinging en de innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan het publiek, de 
Commissie en het Berec over hun toezicht 
en hun bevindingen.
De Commissie stelt na raadpleging van 
belanghebbenden en in samenwerking 
met het Berec richtsnoeren vast ter nadere 
definiëring van de uniforme voorwaarden 
voor de implementatie van de 
verplichtingen van de nationale bevoegde 
autoriteiten krachtens dit artikel.

Or. en

Amendement 679
Giles Chichester

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



PE526.176v01-00 114/232 AM\1013978NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het Berec stelt krachtens dit artikel na 
raadpleging van de belanghebbenden en 
in nauwe samenwerking met de 
Commissie, uiterlijk op 1 januari 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijke 
verkeersbeheermaatregelen. 

Or. en

Motivering

De definitie van wat redelijk of aanvaardbaar/noodzakelijk verkeersbeheer is, zal met de tijd 
veranderen, aangezien de technologie snel voortschrijdt en de netwerkcapaciteit blijft stijgen. 
Het verdient daarom voorkeur dat degenen die het dichtst bij de markt staan, te weten de 
collectief middels het Berec opererende regelgevende instanties, leidraden gegeven voor de 
precieze inhoud van het begrip “redelijk verkeersbeheer”.

Amendement 680
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken. 
Daartoe voldoen alle technieken voor de 
inspectie of analyse van gegevens aan de 
wetgeving inzake de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming. 
Deze technieken dienen standaard 
uitsluitend headerinformatie te 
onderzoeken.
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Or. en

Amendement 681
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken. Bij 
de gegevensverwerking wordt geen enkele 
informatie onthuld over de inhoud van de 
communicatie waartoe de eindgebruikers 
zich toegang verschaffen.

Or. en

Motivering

Verkeersbeheermaatregelen mogen niet worden uitgevoerd met inbreuk plegende 
communicatie-inspectietechnieken zoals Deep Packet Inspection (DPI). Deze bepaling is van 
extreem belang voor de bescherming van de vrijheden van de Europese burger ten aanzien 
van de eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven alsook ten aanzien van de bescherming van 
persoonsgegevens, dit overeenkomstig artikel 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie.

Amendement 682
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een "pakketcontrole" die verder gaat dan 
het onderzoek van de koppen van de 
gegevenspakketten vindt niet plaats.

Or. de
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Amendement 683
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie krijgt de bevoegdheid 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om de op grond 
van artikel 23, lid 5, vereiste technische 
criteria voor het ontstaan van de 
beschreven uitzonderlijke situaties zo 
nauwkeurig mogelijk te definiëren. Er 
moeten zo mogelijk hoge eisen worden 
gesteld aan het ontstaan van een 
uitzonderlijke situatie.

Or. de

Amendement 684
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De tarieven van 
internettoegangsdiensten van aanbieders 
van elektronische communicatie aan het 
publiek mogen niet afhankelijk zijn van 
de middels dezelfde 
internettoegangsdiensten gebruikte of 
aangeboden internetinhoud, 
-toepassingen en -diensten.

Or. en

Motivering

Dit is een waarborg tegen gevallen van optimalisering van overdrachtsbegrenzingen waarbij 
aanbieders van internetdiensten zeer lage volumes toekennen aan openbare internettoegang 
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en tegelijkertijd voor speciale diensten onbeperkte gegevensoverdracht beschikbaar stellen. 
Dit amendement is geënt op de Nederlandse wetgeving inzake netneutraliteit.

Amendement 685
Sabine Verheyen, Doris Pack, Ivo Belet

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, lid 1 en 2 en dat open
internettoegangsdiensten voortdurend 
beschikbaar zijn en dat deze een 
kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij waarborgen in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties tevens dat de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten niet ten 
koste gaan van culturele diversiteit, 
pluraliteit van de media en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties zien er 
tevens strikt op toe en zorgen ervoor dat 
bij de toepassing van redelijke 
verkeersbeheermaatregelen 
overeenkomstig artikel 23, lid 5 zeer 
nauwgezet rekening wordt gehouden met 
de in lid 2 van dit artikel en in artikel 21, 
lid 3 bis van Richtlijn 2002/22/EG 
vastgestelde richtsnoeren van het Berec. 
De redelijke verkeersbeheermaatregelen 
zijn onderworpen aan periodieke 
evaluaties om rekening te houden met de 
technologische vooruitgang. De nationale 
regelgevende instanties brengen jaarlijks 
verslag uit aan de Commissie en het Berec
over hun toezicht en hun bevindingen.

Or. en
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Amendement 686
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zorgen er nauwgezet voor 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. Hiertoe:

(a) krijgen de nationale regelgevende 
instanties ter waarborging van de 
netwerkneutraliteit de bevoegdheid om 
regelmatig controles uit te voeren en 
verslag uit te brengen over 
internetverkeersbeheerpraktijken en 
gebruiksbeleid, om de potentiële impact 
van voornoemde praktijken en beleid op 
de grondrechten te beoordelen, om de 
levering van afdoende kwalitatieve 
diensten te waarborgen en om te zorgen 
voor toewijzing van een afdoende grote 
netwerkcapaciteit aan het internet. 
Verslaglegging vindt plaats op een open 
en transparante wijze en verslagen 
worden vrijelijk beschikbaar gesteld aan 
het publiek;
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(b) voorzien de nationale regelgevende 
instanties in een passende, duidelijke, 
open en doeltreffende procedures ter 
behandeling van klachten over de 
netwerkneutraliteit. Hiertoe krijgen alle 
internetgebruikers het recht om deze 
klachtenprocedures te gebruiken ten 
overstaan van de desbetreffende instantie;
(c) reageren de nationale regelgevende 
instanties binnen een redelijke tijdspanne 
op klachten en zijn zij in staat de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
de inbreuk op het beginsel van 
netwerkneutraliteit te bestraffen.
De instanties dienen over alle voor de 
tijdige en doeltreffende tenuitvoerlegging 
van voornoemde taken benodigde 
middelen te beschikken.
Zij zien in samenwerking met andere 
bevoegde nationale instanties alsook met 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming tevens toe op de 
gevolgen van gespecialiseerde diensten 
voor culturele diversiteit, mededinging en 
innovatie. De nationale regelgevende 
instanties brengen jaarlijks verslag uit aan 
het publiek, de Commissie en het Berec
over hun toezicht en hun bevindingen.

Or. en

Amendement 687
Amelia Andersdotter

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 

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

lid 5, wordt nageleefd en dat niet-
discriminerende internettoegangsdiensten 
voortdurend beschikbaar zijn en dat deze 
een kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het Berec over hun toezicht en hun 
bevindingen. Hiertoe:

(a) krijgen de nationale regelgevende 
instanties ter waarborging van de 
netwerkneutraliteit de bevoegdheid om 
regelmatig controles uit te voeren en 
verslag uit te brengen over 
internetverkeersbeheerpraktijken en 
gebruiksbeleid, de potentiële impact van 
voornoemde praktijken en beleid op de 
grondrechten te beoordelen, de levering 
van afdoende kwalitatieve diensten te 
waarborgen en te zorgen voor toewijzing 
van een afdoende grote netwerkcapaciteit 
aan het internet. Verslaglegging vindt 
plaats op een open en transparante wijze 
en verslagen worden vrijelijk beschikbaar 
gesteld aan het publiek;
(b) voorzien de nationale regelgevende 
instanties in een passende, duidelijke, 
open en doeltreffende procedures ter 
behandeling van klachten over de 
netwerkneutraliteit. Hiertoe krijgen alle 
internetgebruikers het recht om deze 
klachtenprocedures te gebruiken ten 
overstaan van de desbetreffende instantie;
(c) reageren de nationale regelgevende 
instanties binnen een redelijke tijdspanne 
op klachten en zijn zij in staat de 
noodzakelijke maatregelen te treffen om 
de inbreuk op het beginsel van 
netwerkneutraliteit te bestraffen.
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De instanties dienen over alle voor de 
tijdige en doeltreffende tenuitvoerlegging 
van voornoemde taken benodigde 
middelen te beschikken.
Zij zien er in samenwerking met andere 
bevoegde nationale instanties alsook met 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming tevens toe op de 
gevolgen van gespecialiseerde diensten 
voor de culturele diversiteit, de 
mededinging en de innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan het publiek, de 
Commissie en het Berec over hun toezicht 
en hun bevindingen.

Or. en

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen beter te worden gedefinieerd teneinde de 
handhavingsmechanismen te waarborgen en het beginsel van netneutraliteit naar behoren te 
handhaven, de vrijheid van meningsuiting en informatie van gebruikers alsook de 
mededinging en innovatie in de digitale economie te waarborgen. De Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming tevens toezicht kunnen houden op de manier 
waarop gespecialiseerde diensten de gegevensbescherming van Europese burgers kan 
beïnvloeden.

Amendement 688
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2, dat artikel 23, 
lid 5, wordt nageleefd en dat niet-
discriminerende internettoegangsdiensten 
voortdurend beschikbaar zijn en dat deze 
een kwaliteitsniveau hebben dat de 

1. De Europese Commissie en 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 
breed beschikbaar zijn en dat deze een 
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technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

kwaliteitsniveau hebben dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt 
en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. De daadwerkelijke 
internetsnelheden en 
dienstverleningskwaliteit van individuele 
toepassingen, van soorten toepassingen 
alsook van gespecialiseerde diensten 
moeten voortdurend onder toezicht staan 
en worden getest. De resultaten daarvan 
worden openbaar gemaakt.
De Europese Commissie en de nationale 
regelgevende instanties zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het Berec over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Or. en

Amendement 689
Seán Kelly

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 

1. De Europese Commissie en de nationale 
regelgevende instanties (nri's) 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. Er moet voortdurend 
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nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

worden toegezien op de daadwerkelijke 
kwaliteit van de dienstverlening, zoals 
middels het testen van internetsnelheden 
en internetsnelheden en 
dienstverleningskwaliteit van individuele 
toepassingen, van soorten toepassingen en 
in voorkomend geval tevens van 
gespecialiseerde diensten. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het Berec over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de kwaliteit van de dienstverlening op het internet onder voortdurend 
toezicht staat, in het kader waarvan onder meer de internetsnelheden beoordeeld worden, 
opdat het overgrote deel van de gebruikers profijt kan trekken van een almaar beter internet 
en opdat de komende jaren te verwachten innovaties niet worden ondergebracht in 
gespecialiseerde of premium-diensten.

Amendement 690
Giles Chichester

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 

1. Bij het uitoefenen van hun 
bevoegdheden krachtens artikel 30 bis met 
betrekking tot artikel 23, zien de nationale 
regelgevende instanties strikt toe op de 
voortdurende beschikbaarheid van niet-
discriminerende internettoegangsdiensten 
met een kwaliteitsniveau dat de 
technologische vooruitgang weerspiegelt.
De nationale regelgevende instanties
brengen jaarlijks een verslag uit over hun 
toezicht en hun bevindingen, en doen deze 
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en niet door gespecialiseerde diensten 
wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

verslagen toekomen aan de Commissie en 
het Berec.

Or. en

Motivering

Culturele diversiteit is geen juridisch concept en ook is het geen objectief, op consistente 
wijze in alle lidstaten meetbaar fenomeen. Bovendien kan het niet worden ondergebracht bij 
enige bevoegdheid van nri’s op basis waarvan deze mogelijke door hen vastgestelde 
zorgpunten zouden kunnen aanpakken.

Amendement 691
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de rechten zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2, dat artikel 23, 
lid 5, wordt nageleefd en dat open 
internettoegangsdiensten overeenkomstig 
artikel 2, punt 14, voortdurend beschikbaar 
zijn en niet door gespecialiseerde diensten 
worden belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen 
van gespecialiseerde diensten voor de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
de taalkundige en culturele diversiteit, de 
vrijheid en het pluralisme van de media
alsmede innovatie. De nationale 
regelgevende instanties brengen jaarlijks 
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het BEREC over hun toezicht en hun 
bevindingen.

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

Or. de

Amendement 692
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 693
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is toezicht nodig om te volgen hoe gespecialiseerde diensten de mededeling op de markt 
vergroten. Deze gegevens moeten openbaar toegankelijk zijn.

Amendement 694
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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-

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

discriminerende internettoegangsdiensten 
overeenkomstig het beginsel van 
netneutraliteit voortdurend beschikbaar 
zijn en dat deze een kwaliteitsniveau 
hebben dat de technologische vooruitgang 
weerspiegelt en niet door gespecialiseerde 
diensten wordt belemmerd. Zij zien in 
samenwerking met andere bevoegde 
nationale instanties ook toe op de gevolgen
van gespecialiseerde diensten voor 
culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie en 
het Berec over hun toezicht en hun 
bevindingen.

Or. en

Amendement 695
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 en taalkundige diversiteit, 
mediavrijheid en -pluralisme, en 
innovatie. De nationale regelgevende 
instanties brengen jaarlijks verslag uit aan 
de Commissie en het BEREC over hun 
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bevindingen. toezicht en hun bevindingen.

Or. fr

Amendement 696
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aanbieders van elektronische-
communicatiediensten aan het publiek 
zijn verplicht het ontstaan van een 
uitzonderlijke situatie overeenkomstig 
artikel 23, lid 5, en alle maatregelen die 
het verkeersbeheer per geval heeft 
getroffen, te documenteren en onverwijld 
aan de nationale bevoegde autoriteiten te 
melden.

Or. de

Amendement 697
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Nationale regelgevende instanties 
ontwikkelen duidelijke en begrijpelijke 
kennisgevings- en verhaalmechanismen 
voor eindgebruikers die het slachtoffer 
zijn van discriminatie van, beperkingen 
op en blokkering of afknijping van 
online-inhoud, -toepassingen en 
-diensten.

Or. en
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Amendement 698
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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 
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aanbevelingen heeft geformuleerd. De 
nationale regelgevende instanties houden 
zoveel mogelijk rekening met de 
opmerkingen en aanbevelingen van de 
Commissie en informeren de Commissie 
en het BEREC over de opgelegde 
vereisten.

Or. de

Amendement 699
Sabine Verheyen

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. Het Berec 
ontwikkelt in nauwe samenwerking met 
de Commissie en alle belanghebbenden op 
basis van artikel 23 en dit artikel 
algemene richtsnoeren voor de toepassing 
van redelijk verkeersbeheer en vaardigt 
deze uit.
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Commissie en informeren de Commissie 
en het BEREC over de opgelegde vereisten.

Or. en

Amendement 700
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 701
Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende instanties 
stellen passende klachtenprocedures in 
voor kwesties met betrekking tot de 
prestaties van internettoegangsdiensten 
voor eindgebruikers en aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten.

Or. en

Amendement 702
Sabine Verheyen

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

Amendement 703
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Berec stelt na raadpleging van 
belanghebbenden en in samenwerking 
met de Commissie richtsnoeren vast
waarin uniforme voorwaarden worden 
bepaald voor de implementatie van de in 
dit artikel bedoelde verplichtingen van de 
nationale bevoegde autoriteiten. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 704
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen vaststellen waarin uniforme 
voorwaarden worden bepaald voor de 
implementatie van de in dit artikel 
bedoelde verplichtingen van de nationale 
bevoegde autoriteiten. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig artikel 32 vastgesteld.

Or. ro

Amendement 705
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De tenuitvoerlegging dient uniform te zijn.

Amendement 706
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 707
Sabine Verheyen

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

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

(d) de kwaliteit van hun diensten;

Or. en

Amendement 708
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) daadwerkelijk beschikbare datasnelheid 
voor downloads en uploads in de lidstaat 
van de gebruiker, met inbegrip van de 
piekuren; en de middelen die de 
bovengenoemde eindgebruiker ter 
beschikking worden gesteld om op elk 
moment de werkelijke datasnelheid voor 
downloads en uploads te controleren, 
evenals een schatting van de werkelijk 
beschikbare datasnelheid gedurende de 
door het contract gedekte periode;

Or. fr

Amendement 709
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 710
Sabine Verheyen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 711
Petra Kammerevert

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

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; en alle maatregelen 
die worden genomen overeenkomstig 
artikel 23, lid 5; de voor eindgebruikers 
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permanent beschikbare instrumenten via 
welke zij op algemeen erkende en 
begrijpelijke wijze te weten kunnen komen 
welke procedures en maatregelen zijn 
ingesteld ter meting en controle van het 
gegevensverkeer overeenkomstig artikel 
23, lid 5, moeten ook worden vermeld;

Or. de

Amendement 712
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

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; en de middelen die 
de eindgebruiker ter beschikking worden 
gesteld om zich te verzekeren van 
werkelijk toegepaste maatregelen om het 
verkeer te vormen;

Or. fr

Amendement 713
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) de voor 
verkeersbeheermaatregelen gebruikte 
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communicatie-inspectietechnieken zoals 
die zijn ingesteld voor de in artikel 23, lid 
5, vastgestelde doeleinden, alsook de 
weerslag daarvan op de persoonlijke 
levenssfeer en de 
gegevensbeschermingsrechten van 
gebruikers.

Or. en

Motivering

Met deze bepaling wordt het kader vervolledigd en de rechten van de Europese burgers ten 
aanzien van de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en hun persoonsgegevens beter 
gewaarborgd, dit overeenkomstig artikel 7 en 8 van het Handvest van fundamentele rechten 
van de Europese Unie.

Amendement 714
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 – letter e – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) de voor 
verkeersbeheermaatregelen gebruikte 
communicatie-inspectietechnieken zoals 
die zijn ingesteld voor de in artikel 23, lid 
5 vastgestelde doeleinden, alsook de 
weerslag daarvan op de persoonlijke 
levenssfeer en de 
gegevensbeschermingsrechten van 
eindgebruikers.

Or. en

Amendement 715
Patrizia Toia

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

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

De informatie wordt op een heldere, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
vorm en in gestandaardiseerde, open 
bestandsformaten 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.

Or. it

Amendement 716
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen 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. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig artikel 32 vastgesteld.

Or. ro
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Amendement 717
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Gebruikers dienen toegang te hebben tot 
onafhankelijke beoordelingsinstrumenten 
waarmee zij de prestaties van de toegang 
tot een elektronische-
communicatienetwerk en diensten en de 
kosten van alternatieve gebruikspatronen 
kunnen vergelijken. Daartoe stellen de 
lidstaten een vrijwillige 
certificeringsregeling vast voor interactieve 
websites, gidsen of soortgelijke 
instrumenten. De certificering vindt plaats 
op basis van objectieve, transparante en 
evenredige criteria, met name de 
onafhankelijkheid van de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, het gebruik van duidelijke taal, 
openbronsoftware en publiek bekende 
methodologieën, het verstrekken van 
volledige en actuele informatie, en een 
werkende, doeltreffende procedure voor 
klachtenbehandeling. Wanneer 
gecertificeerde vergelijkingsfaciliteiten niet 
gratis 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 in 
open bestandsformaten voor doeleinden in 
verband met het beschikbaar stellen van 
vergelijkingsfaciliteiten.

Or. en
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Motivering

Voor een betrouwbare vergelijking moet de tenuitvoerlegging van de methodologie en de 
programmatuur openstaan voor analyse om zo toezicht op het volledige scala 
internetproducten mogelijk te maken. De middelen waarmee de gemiddelde gebruiker kan 
vaststellen of zijn internetproduct wel aan de contractueel overeengekomen specificaties 
voldoet, moeten gratis zijn. Om de totstandbrenging van vergelijkingsfaciliteiten mogelijk te 
maken, moeten de gegevens over het netwerktoezicht worden aangeleverd in open 
bestandsformaten, dat wil zeggen eenvoudig machinaal leesbaar, gestandaardiseerd en met 
een gratis licentie.

Amendement 718
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) de meest voorkomende vormen van 
gebruik van elektronische-
communicatiediensten voor onwettige 
activiteiten of de verspreiding van 
schadelijke inhoud, met name waar dit de 
eerbiediging van de rechten en vrijheden 
van derden kan aantasten, inclusief 
schendingen van het auteursrecht en 
hiermee samenhangende rechten, en de 
juridische gevolgen hiervan;
b) de beschermingsmaatregelen tegen 
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risico's voor de persoonlijke veiligheid en 
onrechtmatige toegang tot 
persoonsgegevens bij het gebruik van 
elektronische communicatiediensten.

Or. de

Amendement 719
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

Schrappen

Or. de

Amendement 720
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) minimumverbruik of -duur die nodig is 
om van speciale aanbiedingen te profiteren;

(i) minimumverbruik of -duur die nodig is 
om van speciale aanbiedingen te profiteren;
de minimumduur bedraagt maximaal 
twaalf maanden;

Or. ro

Amendement 721
Sabine Verheyen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 722
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
de officiële taal van de lidstaat van de 
eindgebruiker verstrekt en wordt
regelmatig geactualiseerd. Ze vormt een 
integraal onderdeel van de overeenkomst 
en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 
De eindgebruiker ontvangt een 
schriftelijke kopie van de overeenkomst.

3. De informatieplichten voor aanbieders, 
zoals deze zijn vastgesteld in de 
dienstenrichtlijn 2002/22/EG en verruimd 
bij Richtlijn 2009/136/EG, worden op 
heldere, begrijpelijke en gemakkelijk 
toegankelijke wijze en in de officiële taal 
van de lidstaat van de eindgebruiker 
verstrekt en worden regelmatig 
geactualiseerd. Er wordt een uniforme 
opmaak voor Europabrede 
overdraagbaarheid en 
consumentenvriendelijkheid opgesteld.
Deze informatie vormt een integraal 
onderdeel van de overeenkomst en wordt 
niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.

Or. de



PE526.176v01-00 144/232 AM\1013978NL.doc

NL

Amendement 723
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
de officiële taal van de lidstaat van de 
eindgebruiker verstrekt en wordt 
regelmatig geactualiseerd. Ze vormt een 
integraal onderdeel van de overeenkomst 
en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 
De eindgebruiker ontvangt een schriftelijke 
kopie van de overeenkomst.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
de officiële taal van de lidstaat van de 
eindgebruiker verstrekt en wordt 
regelmatig geactualiseerd. Ze vormt een 
integraal onderdeel van de overeenkomst 
en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 
De eindgebruiker ontvangt een schriftelijke 
kopie van de overeenkomst. De lidstaten 
kunnen in hun nationale wetgeving 
taalvoorschriften handhaven of invoeren 
met betrekking tot de contractuele 
informatie, om ervoor te zorgen dat de 
consument of andere eindgebruiker deze 
informatie makkelijk kan begrijpen.

Or. en

Amendement 724
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
de officiële taal van de lidstaat van de 
eindgebruiker verstrekt en wordt 
regelmatig geactualiseerd. Ze vormt een 
integraal onderdeel van de overeenkomst 
en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen 
uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. 
De eindgebruiker ontvangt een schriftelijke 

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op heldere, begrijpelijke 
en gemakkelijk toegankelijke wijze en in 
alle officiële talen 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 
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kopie van de overeenkomst. kopie van de overeenkomst.

Or. ro

Amendement 725
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

4. De Commissie kan gedelegeerde 
handelingen vaststellen waarin de details 
van de in lid 2 genoemde 
informatievereisten worden gespecificeerd. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig artikel 32 vastgesteld.

Or. ro

Amendement 726
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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. De 
factuur wordt opgesteld in de valuta van 
de lidstaat, of in euro voor de lidstaten 
van de eurozone. Een dergelijke faciliteit 
garandeert dat, zonder toestemming van de 
eindgebruiker, de totale uitgaven 
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maximumbedrag niet overschrijden. gedurende een bepaalde periode van 
gebruik een door de eindgebruiker in te 
stellen bepaald maximumbedrag niet 
overschrijden.

Or. ro

Amendement 727
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendement

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

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

Or. en

Amendement 728
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen consumenten en aanbieders van 1. Tussen consumenten en aanbieders van 
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elektronische communicatie aan het 
publiek gesloten overeenkomsten voorzien 
niet in een minimale looptijd van meer dan 
24 maanden. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om een 
contract met een looptijd van maximaal 
12 maanden af te sluiten.

elektronische communicatie aan het 
publiek gesloten overeenkomsten voorzien 
niet in een minimale looptijd van meer dan 
12 maanden. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers op hun verzoek tevens de 
mogelijkheid om een contract met een 
looptijd van maximaal 12 maanden af te 
sluiten.

Or. ro

Amendement 729
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om voor telecommunicatiebedrijven het noodzakelijke niveau van rechts-, plannings- en 
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investeringszekerheid te kunnen waarborgen moet een bepaalde tijdspanne voor de 
minimumlooptijd van het contract worden gegarandeerd. Een beperking tot zes maanden 
betekent de facto dat de minimumlooptijd van het contract wordt uitgehold.

Amendement 730
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 731
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Consumenten en andere eindgebruikers 2. Na de sluiting van het contract hebben
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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.

consumenten en andere eindgebruikers, 
tenzij zij anders zijn overeengekomen, het 
recht om het contract met een opzegtermijn 
van één maand te beëindigen. Er is geen 
vergoeding verschuldigd, anders dan voor 
de restwaarde van gesubsidieerde 
apparatuur die met het contract gebundeld 
was op het moment van het sluiten van het 
contract en een pro rata temporis-
vergoeding voor andere promotionele 
voordelen die als zodanig waren 
aangegeven op het moment van de sluiting 
van het contract. Eventuele beperkingen 
van het gebruik van eindapparatuur op 
andere netwerken worden kosteloos door 
de aanbieder opgeheven, ten laatste bij de 
betaling van een dergelijke vergoeding.

Or. es

Amendement 732
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 en schriftelijk 
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.

Or. ro
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Amendement 733
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Eindgebruikers hebben het recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden zoals 
voorgesteld door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen 
uitsluitend in het voordeel van de 
eindgebruiker zijn. De aanbieders stellen 
de eindgebruikers tijdig, ten minste één 
maand van tevoren, van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte en informeren 
hen tegelijkertijd over hun recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen indien zij 
de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

4. Eindgebruikers hebben het recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden zoals 
voorgesteld door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek. 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.

Or. de

Motivering

Herstel van de status quo

Amendement 734
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 

(4) Eindgebruikers hebben het recht om 
hun contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden zoals eenzijdig 
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.

elektronische communicatie aan het 
publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen 
negatieve gevolgen veroorzaken voor de 
eindgebruiker. 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.

Or. de

Motivering

Enkel in het geval zich omstandigheden voordoen die een negatieve invloed uitoefenen op het 
contract en niet onderling zijn afgesproken, moeten consumenten de vrijheid hebben te 
beslissen of zij het contract willen opzeggen. Indien eindgebruikers ook bij voor hen als 
positief te beschouwen wijzigingen van het contract de mogelijkheid hebben dit op te zeggen, 
kan er willekeur ontstaan in hun handelingen, waardoor ondernemingen hun plannings- en 
investeringszekerheid zouden verliezen.

Amendement 735
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Eindgebruikers hebben het recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
contractuele voorwaarden zoals 
voorgesteld door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen 
uitsluitend in het voordeel van de 
eindgebruiker zijn. De aanbieders stellen 
de eindgebruikers tijdig, ten minste één 
maand van tevoren, van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte en informeren 
hen tegelijkertijd over hun recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen indien zij 
de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 

4. Eindgebruikers hebben het recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen na 
kennisgeving van wijzigingen in de 
kwaliteit van de dienstverlening of de 
contractuele voorwaarden zoals 
voorgesteld door de aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek, tenzij de voorgestelde wijzigingen 
uitsluitend in het voordeel van de 
eindgebruiker zijn. De aanbieders stellen 
de eindgebruikers tijdig, ten minste één 
maand van tevoren, van dergelijke 
wijzigingen op de hoogte en informeren 
hen tegelijkertijd over hun recht om hun 
contract kosteloos op te zeggen indien zij 
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Lid 2 is van overeenkomstige toepassing. de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden. 
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Or. ro

Amendement 736
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Een abonnement op aanvullende 
diensten die door dezelfde aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek worden verstrekt, leidt niet tot 
herstart van de oorspronkelijke 
contractduur. 

Or. ro

Amendement 737
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

3. De overdracht van nummers en de 
activering ervan worden binnen zo kort 
mogelijke tijd, doch uiterlijk binnen vier 
werkdagen uitgevoerd. Om het aantal 
afgewezen of geweigerde verzoeken om 
overdraagbaarheid te verminderen, moet 
de overdragende aanbieder weigeringen 
duidelijk en uitvoerig motiveren. Voor 
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overeenkomst plaats. Tijdens het 
overdrachtsproces mag de dienst niet 
langer dan één werkdag worden 
onderbroken.

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 
langer dan één werkdag worden 
onderbroken.

Or. it

Amendement 738
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 hierdoor 
gedupeerde eindgebruikers te compenseren 
naar verhouding van de geleden schade. 
Daarbij dient bij de overdracht van de 
portabiliteit rekening te worden gehouden 
met eventuele openstaande rekeningen en 
dient een evenredige mogelijkheid te 
worden geboden om de overdracht van de 
portabiliteit te vertragen.

Or. de

Amendement 739
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Toepassing van algemene beginselen voor 

aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij

De nationale toezichthouders waarborgen 
dat aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij bij de verlening 
van hun diensten de beginselen inzake 
transparantie, niet-discriminatie en 
openheid van platforms naleven en 
daarbij onder meer ook de overstap naar 
andere aanbieders vergemakkelijken en 
het beginsel inzake interoperabiliteit, 
portabiliteit van toepassingen en data 
alsmede neutraliteit bij het digitaal zoeken
naar inhoud naleven.

Or. de

Amendement 740
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Toepassing van algemene beginselen voor 

aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij

De nationale toezichthouders waarborgen 
dat geen afbreuk wordt gedaan aan de 
rechten van nationale consumenten.
Aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij moeten bij de 
verlening van hun diensten de beginselen 
inzake transparantie en niet-discriminatie 
naleven en daarbij onder meer ook de 
overstap naar andere aanbieders 
vergemakkelijken alsmede het beginsel 
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van interoperabiliteit en neutraliteit bij 
het digitaal zoeken naar informatie 
naleven.

Or. de

Amendement 741
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 bis
Toepassing van algemene beginselen voor 

aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij

De nationale regelgevende instantie 
waarborgt dat alle aanbieders van 
informatiediensten dezelfde beginselen 
inzake transparantie, niet-discriminatie 
en openheid van platforms naleven, 
hetgeen onder meer ook de mogelijkheid 
van een eenvoudige overstap naar andere 
aanbieders, interoperabiliteit, "any-to-
any"-communicatie, portabiliteit van 
toepassingen en data, alsmede 
zoekneutraliteit inhoudt.

Or. de

Amendement 742
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V bis (nieuw)
Openheid en transparantie
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Artikel 30 bis (nieuw) – Toepassing van 
de algemene beginselen inzake openheid 
en transparantie met betrekking tot 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij
De nationale regelgevende instantie 
waarborgt dat aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij bij de 
verlening van hun diensten de beginselen 
inzake transparantie, niet-discriminatie 
en openheid van platforms naleven, en 
daarbij onder meer ook zorgen voor een 
gemakkelijke overstap naar andere 
aanbieders, interoperabiliteit, "any-to-
any"-gegevensoverdracht, 
overdraagbaarheid van toepassingen en 
data alsmede zoekneutraliteit.

Or. de

Motivering

Sinds de aanneming van de EU-wetgeving (2002) is de telecommunicatiemarkt ingrijpend 
veranderd. Deze staat nu in het teken van de convergentie van twee ooit gescheiden soorten 
markten: die van de traditionele aanbieders van telecomdiensten en die van de aanbieders 
van internetdiensten. Om te kunnen zorgen voor uniforme consumentenrechten en voor 
naleving van de transparantie- of privacyvoorschriften bij het gebruik van 
communicatiediensten moeten de regels voor traditionele telecommunicatiediensten ook voor 
aanbieders van internetdiensten gelden.

Amendement 743
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot Europese aanbieders 
van elektronische communicatie worden 
sancties opgelegd overeenkomstig 
hoofdstuk II met betrekking tot de 
respectieve bevoegdheden van de 
nationale regelgevende instanties in de 
lidstaten van herkomst en ontvangst.

Schrappen
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Or. ro

Amendement 744
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in artikel 17, lid 2, en artikel 19, 
lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
vijf jaar met ingang van de [datum van 
inwerkingtreding van deze verordening].

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de termijn 
van vijf jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen deze verlenging 
verzet.

Or. ro

Amendement 745
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 746
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 747
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt die 
periode met twee maanden verlengd.

Or. de

Amendement 748
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan artikel 10 wordt het volgende lid 6 bis 
toegevoegd:
“Nationale regelgevende instanties stellen 
het Berec in kennis van alle door hen 
krachtens lid 5 en 6 getroffen 
maatregelen.”

Or. en

Amendement 749
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/19/EG
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 bis
Wijziging van Richtlijn 2002/19/EG

Richtlijn 2002/19/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
Aan artikel 13 wordt het volgende lid 2 bis 
(nieuw) toegevoegd:
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Nationale regelgevende instanties houden 
bij de beoordeling of zij al dan niet 
overeenkomstig lid 1 prijscontroles 
moeten opleggen of handhaven op 
wholesaletoegang tot netwerken van een 
nieuwe generatie rekening met de stand 
van de mededinging op 
kleinhandelsniveau. Als er sprake is van 
doeltreffende bescherming tegen 
discriminatie op wholesaleniveau en van 
aantoonbare prijsbeperking dankzij ofwel 
infrastructuurgerelateerde concurrentie 
van concurrerende vaste of draadloze 
netwerken van een nieuwe generatie of 
van gereguleerde toegangsproducten op 
het kopernetwerk, schaffen nationale 
regelgevende instanties hun prijscontroles 
op wholesaletoegang tot netwerken van 
een nieuwe generatie af.

Or. en

Motivering

Prijsregulering is uitsluitend gerechtvaardigd wanneer eindgebruikers beschermd moet 
worden tegen prijsstelling door monopolies, bijvoorbeeld in geval van een zogeheten “ 
hardnekkige flessehals” waarvan de prijzen niet in de hand worden gehouden door ofwel 
concurrerend kleinhandelsaanbod of gereguleerd aanbod op een ander netwerk. Door het 
beginsel in te bouwen in het EU-recht wordt gezorgd voor de zo broodnodige rechtszekerheid.

Amendement 750
Gunnar Hökmark, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 bis (nieuw)
Beschikking Nr. 243/2012/EU
Artikel 15 

Bestaande tekst Amendement

Artikel 34 bis
Wijzigingen van Besluit nr. 243/2012/EU
Artikel 15, eerste alinea, wordt als volgt 
gewijzigd:
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"Artikel 15 “Rapportering en toetsing
Rapportering en toetsing Uiterlijk op 10 april 2014 brengt de 

Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad verslag uit over de 
overeenkomstig dit besluit uitgevoerde 
activiteiten en vastgestelde maatregelen.

Uiterlijk op 10 april 2014 brengt de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad verslag uit over de 
overeenkomstig dit besluit uitgevoerde 
activiteiten en vastgestelde maatregelen.

De lidstaten verstrekken aan de Commissie 
alle informatie die nodig is voor het 
evalueren van de toepassing van dit besluit.

De lidstaten verstrekken aan de Commissie 
alle informatie die nodig is voor het 
evalueren van de toepassing van dit besluit.

‘Uiterlijk 31 december 2015 maakt de 
Commissie een evaluatie van de toepassing 
van dit besluit. De herziening omvat:

Uiterlijk 31 december 2015 maakt de 
Commissie een evaluatie van de toepassing 
van dit besluit.”

een gemeenschappelijk tijdsschema met 
daarin een einddatum waartegen 
radiospectrumbanden die gereserveerd 
zijn voor mobiele breedbandcommunicatie 
op ITU-niveau, zoals de 700 MHz, 
1.5GHz and 3.8-4.2 GHz banden, 
beschikbaar zijn en geharmoniseerd voor 
mobiel breedbandgebruik in alle lidstaten, 
dit onder naleving van de resultaten van 
de beoordeling door de Europese 
Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 
5.“

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:081:0007:0017:NL:PDF)

Amendement 751
Werner Langen

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) "elektronische-communicatiedienst:
een dienst die bestaat in het overbrengen 
van signalen via elektronische-
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communicatienetwerken, waaronder 
telecommunicatiediensten en 
transmissiediensten op netwerken die voor 
omroep worden gebruikt, alsmede 
diensten die communicatie mogelijk 
maken of beschikbaar maken, doch niet 
de dienst waarvan het hoofddoel is met 
behulp van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
overgebrachte inhoud te leveren of 
redactioneel te controleren; hij omvat niet 
de diensten van de 
informatiemaatschappij als omschreven 
in artikel 1 van Richtlijn 98/34/EG, die –
ook wanneer ze berusten op het 
overbrengen van signalen via 
elektronische-communicatienetwerken –
geen wezenlijk communicatief karakter 
dragen;

Or. de

Amendement 752
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter c

Huidige tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, onder c, komt als volgt te 
luiden:

"c) elektronische-communicatiedienst: een
gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden
dienst die geheel of hoofdzakelijk bestaat 
in het overbrengen van signalen via 
elektronische-communicatienetwerken, 
waaronder telecommunicatiediensten en 
transmissiediensten op netwerken die voor 
omroep worden gebruikt, doch niet de 
dienst waarbij met behulp van 
elektronische-communicatienetwerken en -
diensten overgebrachte inhoud wordt 

"c) elektronische-communicatiedienst: een 
dienst die bestaat in het overbrengen van 
signalen via elektronische-
communicatienetwerken, waaronder 
telecommunicatiediensten en diensten die 
communicatie mogelijk maken of 
aanbieden, alsmede transmissiediensten op 
netwerken die voor omroep worden 
gebruikt, doch niet de dienst waarvan het 
hoofddoel is met behulp van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten 
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geleverd of redactioneel wordt 
gecontroleerd. Hij omvat niet de diensten 
van de informatiemaatschappij zoals 
omschreven in artikel 1 van Richtlijn 
98/34/EG, die niet geheel of hoofdzakelijk
bestaan uit het overbrengen van signalen 
via elektronische-
communicatienetwerken;"

overgebrachte inhoud onder redactionele 
controle van de aanbieder te leveren. Hij 
omvat niet de diensten van de 
informatiemaatschappij als omschreven in 
artikel 1 van Richtlijn 98/34/EG, die – ook 
wanneer ze berusten op het overbrengen 
van signalen via elektronische-
communicatienetwerken – geen wezenlijk 
communicatief karakter dragen;"

Or. de

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:NL:PDF.

Motivering

De definitie van elektronische-communicatiedienst moet worden uitgebreid, daar de definitie 
uit het jaar 2002 achterhaald is en de traditionele telecomaanbieders en de over-the-top-
players op één markt opereren.

Amendement 753
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 2 – letter c 

Bestaande tekst Amendement

In artikel 2 wordt letter c) als volgt 
gewijzigd:

"elektronische communicatiedienst": 
gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden
diensten die geheel of hoofdzakelijk
bestaan in het overbrengen van signalen 
via elektronische communicatienetwerken, 
waaronder telecommunicatiediensten en
transmissiediensten op netten die voor 
omroep worden gebruikt, doch 
uitgezonderd de diensten waarbij met 
behulp van elektronische 
communicatienetwerken en -diensten 
overgebrachte inhoud wordt geleverd of 

"elektronische communicatiedienst": 
diensten die bestaan in het overbrengen 
van signalen via elektronische 
communicatienetwerken, waaronder 
telecommunicatiediensten,
transmissiediensten op netten die voor 
omroep worden gebruikt en op 
internetprotocol gebaseerde substituten 
die gebruikmaken van toepassingen of 
dienstenplatforms, doch uitgezonderd de 
diensten waarbij met behulp van 
elektronische communicatienetwerken en 
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redactioneel wordt gecontroleerd. Hij 
omvat niet de diensten van de 
informatiemaatschappij zoals omschreven 
in artikel 1 van Richtlijn 98/34/EG, die niet 
geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het 
overbrengen van signalen via 
elektronische-communicatienetwerken;

-diensten overgebrachte inhoud wordt 
geleverd of redactioneel wordt 
gecontroleerd. Hij omvat niet de diensten 
van de informatiemaatschappij zoals 
omschreven in artikel 1 van Richtlijn 
98/34/EG, die niet geheel of hoofdzakelijk 
bestaan uit het overbrengen van signalen 
via elektronische-communicatienetwerken 
en daar geen vervanging voor bieden;

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0033:NL:PDF)

Motivering
Since the time of adoption of the EU regulatory framework in 2002 the communications 
market has significantly changed and is today characterized by the convergence of formerly 
more separated markets of traditional telecommunications services and Internet Protocol 
based services. Migration to all IP will blur the distinction between IP based services and 
telecommunications services. Today, many text, voice or video communication is increasingly 
substituted by software Applications or data platform providers. To preserve basic consumer 
rights, transparency requirements, privacy and to cater for basic security requirements like 
the provision of emergency services, rules established for traditional telecommunications 
services must also apply for these alternative service provisioning. Otherwise, we will leave 
European Citizen increasingly without any basic protection and preserve an imbalance 
between service providers on the electronic communications markets. It is therefore high time 
to extend the scope of application of the framework rules protecting our Citizen to all service 
providers who provide similar services to the consumer.

Amendement 754
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) de eerste alinea van lid 1 komt als 
volgt te luiden:

Schrappen

‘
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1. Indien een voorgenomen maatregel als 
bedoeld in artikel 7, lid 3, bedoeld is om 
een verplichting voor een exploitant op te 
leggen, te wijzigen of in te trekken in 
toepassing van artikel 16 van deze 
richtlijn in samenhang met artikel 5 en de 
artikelen 9 tot en met 13 van 
Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn), kan de 
Commissie binnen de periode van één 
maand zoals bepaald in artikel 7, lid 3, 
van deze richtlijn, de betrokken nationale 
regelgevende instantie en het Berec in 
kennis stellen van haar redenen om aan te 
nemen dat de ontwerpmaatregel een 
belemmering vormt voor de interne markt 
of van haar ernstige twijfels over de 
verenigbaarheid met het 
Gemeenschapsrecht, rekening houdende 
met eventuele uit hoofde van artikel 19, 
lid 1, van deze richtlijn vastgestelde 
aanbevelingen met betrekking tot de 
geharmoniseerde toepassing van 
specifieke bepalingen van deze richtlijn en 
de bijzondere richtlijnen. In een dergelijk 
geval wordt het vaststellen van de 
maatregel uitgesteld tot drie maanden na 
de kennisgeving van de Commissie.
’

Or. en

Motivering

Teneinde nadelige effecten voor eindgebruikers te voorkomen, is het noodzakelijk de 
bevoegdheid van nationale autoriteiten ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de 
harmonisering van de toepassing van specifieke bepalingen van deze - alsmede andere 
specifieke- richtlijn(en), opnieuw te bevestigen.

Amendement 755
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 2 – letter a
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Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) de eerste alinea van lid 1 komt als 
volgt te luiden:

Schrappen

‘
1. Indien een voorgenomen maatregel als 
bedoeld in artikel 7, lid 3, bedoeld is om 
een verplichting voor een exploitant op te 
leggen, te wijzigen of in te trekken in 
toepassing van artikel 16 van deze 
richtlijn in samenhang met artikel 5 en de 
artikelen 9 tot en met 13 van 
Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn), kan de 
Commissie binnen de periode van één 
maand zoals bepaald in artikel 7, lid 3, 
van deze richtlijn, de betrokken nationale 
regelgevende instantie en het Berec in 
kennis stellen van haar redenen om aan te 
nemen dat de ontwerpmaatregel een 
belemmering vormt voor de interne markt 
of van haar ernstige twijfels over de 
verenigbaarheid met het 
Gemeenschapsrecht, rekening houdende 
met eventuele uit hoofde van artikel 19, 
lid 1, van deze richtlijn vastgestelde 
aanbevelingen met betrekking tot de 
geharmoniseerde toepassing van 
specifieke bepalingen van deze richtlijn en 
de bijzondere richtlijnen. In een dergelijk 
geval wordt het vaststellen van de 
maatregel uitgesteld tot drie maanden na 
de kennisgeving van de Commissie.
’

Or. en

Amendement 756
Giles Chichester
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) de eerste alinea van lid 1 komt als 
volgt te luiden:

Schrappen

‘
1. Indien een voorgenomen maatregel als 
bedoeld in artikel 7, lid 3, bedoeld is om 
een verplichting voor een exploitant op te 
leggen, te wijzigen of in te trekken in 
toepassing van artikel 16 van deze 
richtlijn in samenhang met artikel 5 en de 
artikelen 9 tot en met 13 van 
Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) 
en artikel 17 van Richtlijn 2002/22/EG 
(universeledienstrichtlijn), kan de 
Commissie binnen de periode van één 
maand zoals bepaald in artikel 7, lid 3, 
van deze richtlijn, de betrokken nationale 
regelgevende instantie en het Berec in 
kennis stellen van haar redenen om aan te 
nemen dat de ontwerpmaatregel een 
belemmering vormt voor de interne markt 
of van haar ernstige twijfels over de 
verenigbaarheid met het 
Gemeenschapsrecht, rekening houdende 
met eventuele uit hoofde van artikel 19, 
lid 1, van deze richtlijn vastgestelde 
aanbevelingen met betrekking tot de 
geharmoniseerde toepassing van 
specifieke bepalingen van deze richtlijn en 
de bijzondere richtlijnen. In een dergelijk 
geval wordt het vaststellen van de 
maatregel uitgesteld tot drie maanden na 
de kennisgeving van de Commissie.
’

Or. en
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Amendement 757
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) tussen de eerste en de tweede alinea 
van lid 1 wordt de volgende alinea 
ingevoegd:

Schrappen

‘
Om te beoordelen of een bepaalde markt 
kenmerken heeft die het opleggen van ex-
ante regulerende verplichtingen 
rechtvaardigen en daarom in de 
aanbeveling moeten worden opgenomen, 
houdt de Commissie in het bijzonder 
rekening met de behoefte aan convergente 
regelgeving binnen de EU, de noodzaak 
om efficiënte investeringen en innovatie 
in het belang van de eindgebruikers en de 
mondiale concurrentiepositie van de 
economie van de Unie te stimuleren, en de 
relevantie van de betrokken markt, naast 
andere factoren, zoals de bestaande op 
infrastructuur gebaseerde concurrentie op 
detailhandelsniveau, en de concurrentie 
op het gebied van prijzen, keuze en 
kwaliteit van de producten die aan de 
eindgebruikers worden aangeboden. De 
Commissie houdt rekening met alle 
relevante concurrentiedruk, ongeacht of 
de netwerken, diensten of toepassingen 
die een dergelijke druk teweegbrengen 
worden aangemerkt als elektronische-
communicatienetwerken, elektronische-
communicatiediensten of andere soorten 
diensten of toepassingen die vanuit het 
perspectief van de eindgebruiker 
gelijkwaardig zijn, teneinde te bepalen of 
aan de volgende drie criteria in het 
algemeen binnen de Unie of een 
aanzienlijk deel daarvan cumulatief wordt 
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voldaan:
(a) de aanwezigheid van hoge en niet-
voorbijgaande toetredingsdrempels van 
structurele, wettelijke of 
regelgevingsaard;
(b) de marktstructuur neigt niet naar 
daadwerkelijke mededinging binnen de 
relevante tijdshorizon, gezien de toestand 
van de op infrastructuur gebaseerde en 
andere concurrentie na de 
toetredingsdrempels;
(c) het mededingingsrecht alleen is niet 
voldoende om het vastgestelde marktfalen 
op adequate wijze aan te pakken.
’

Or. en

Motivering

Teneinde nadelige effecten voor eindgebruikers te voorkomen, is het noodzakelijk te 
voorkomen dat de mededingingsregels in de lidstaten worden verzwakt .

Amendement 758
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) tussen de eerste en de tweede alinea 
van lid 1 wordt de volgende alinea 
ingevoegd:

Schrappen

‘
Om te beoordelen of een bepaalde markt 
kenmerken heeft die het opleggen van ex-
ante regulerende verplichtingen 
rechtvaardigen en daarom in de 
aanbeveling moeten worden opgenomen, 
houdt de Commissie in het bijzonder 
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rekening met de behoefte aan convergente 
regelgeving binnen de EU, de noodzaak 
om efficiënte investeringen en innovatie 
in het belang van de eindgebruikers en de 
mondiale concurrentiepositie van de 
economie van de Unie te stimuleren, en de 
relevantie van de betrokken markt, naast 
andere factoren, zoals de bestaande op 
infrastructuur gebaseerde concurrentie op 
detailhandelsniveau, en de concurrentie 
op het gebied van prijzen, keuze en 
kwaliteit van de producten die aan de 
eindgebruikers worden aangeboden. De 
Commissie houdt rekening met alle 
relevante concurrentiedruk, ongeacht of 
de netwerken, diensten of toepassingen 
die een dergelijke druk teweegbrengen 
worden aangemerkt als elektronische-
communicatienetwerken, elektronische-
communicatiediensten of andere soorten 
diensten of toepassingen die vanuit het 
perspectief van de eindgebruiker 
gelijkwaardig zijn, teneinde te bepalen of 
aan de volgende drie criteria in het 
algemeen binnen de Unie of een 
aanzienlijk deel daarvan cumulatief wordt 
voldaan:
(a) de aanwezigheid van hoge en niet-
voorbijgaande toetredingsdrempels van 
structurele, wettelijke of 
regelgevingsaard;
(b) de marktstructuur neigt niet naar 
daadwerkelijke mededinging binnen de 
relevante tijdshorizon, gezien de toestand 
van de op infrastructuur gebaseerde en 
andere concurrentie na de 
toetredingsdrempels;
(c) het mededingingsrecht alleen is niet 
voldoende om het vastgestelde marktfalen 
op adequate wijze aan te pakken.
’

Or. en
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Amendement 759
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– (a) tussen de eerste en de tweede alinea 
van lid 1 wordt de volgende alinea 
ingevoegd:

Schrappen

‘
Om te beoordelen of een bepaalde markt 
kenmerken heeft die het opleggen van ex-
ante regulerende verplichtingen 
rechtvaardigen en daarom in de 
aanbeveling moeten worden opgenomen, 
houdt de Commissie in het bijzonder 
rekening met de behoefte aan convergente 
regelgeving binnen de EU, de noodzaak 
om efficiënte investeringen en innovatie 
in het belang van de eindgebruikers en de 
mondiale concurrentiepositie van de 
economie van de Unie te stimuleren, en de 
relevantie van de betrokken markt, naast 
andere factoren, zoals de bestaande op 
infrastructuur gebaseerde concurrentie op 
detailhandelsniveau, en de concurrentie 
op het gebied van prijzen, keuze en 
kwaliteit van de producten die aan de 
eindgebruikers worden aangeboden. De 
Commissie houdt rekening met alle 
relevante concurrentiedruk, ongeacht of 
de netwerken, diensten of toepassingen 
die een dergelijke druk teweegbrengen 
worden aangemerkt als elektronische-
communicatienetwerken, elektronische-
communicatiediensten of andere soorten 
diensten of toepassingen die vanuit het 
perspectief van de eindgebruiker 
gelijkwaardig zijn, teneinde te bepalen of 
aan de volgende drie criteria in het 
algemeen binnen de Unie of een 
aanzienlijk deel daarvan cumulatief wordt 
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voldaan:
(a) de aanwezigheid van hoge en niet-
voorbijgaande toetredingsdrempels van 
structurele, wettelijke of 
regelgevingsaard;
(b) de marktstructuur neigt niet naar 
daadwerkelijke mededinging binnen de 
relevante tijdshorizon, gezien de toestand 
van de op infrastructuur gebaseerde en 
andere concurrentie na de 
toetredingsdrempels;
(c) het mededingingsrecht alleen is niet 
voldoende om het vastgestelde marktfalen 
op adequate wijze aan te pakken.
’

Or. en

Amendement 760
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 1
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 1 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Aan artikel 1, lid 1, wordt de volgende 
derde alinea toegevoegd:

Schrappen

‘
Deze verordening is van toepassing op 
roamingdiensten die binnen de Unie 
worden aangeboden aan eindgebruikers 
wier binnenlandse aanbieder een 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek in een 
lidstaat is.
’

Or. en
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Amendement 761
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 1
Verordening (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is van toepassing op 
roamingdiensten die binnen de Unie 
worden aangeboden aan eindgebruikers 
wier binnenlandse aanbieder een aanbieder 
van elektronische communicatie aan het 
publiek in een lidstaat is.

Deze verordening is van toepassing op 
gereguleerde roamingdiensten die binnen 
de Unie worden aangeboden aan 
eindgebruikers wier binnenlandse 
aanbieder een aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek in een 
lidstaat is.

Or. en

Amendement 762
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 2
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 2 – lid 2 – letter r (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aan artikel 2, lid 2, wordt het volgende 
punt r) toegevoegd:

Schrappen

‘
(r) bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst”: één of meer 
commerciële of technische 
overeenkomsten tussen 
roamingaanbieders, waardoor de virtuele 
uitbreiding van de dekking van het 
thuisnetwerk en de duurzame 
verstrekking, door elke 
roamingaanbieder, van gereguleerde 
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retailroamingdiensten op hetzelfde 
prijsniveau als zijn respectieve 
binnenlandse 
mobielecommunicatiediensten mogelijk 
wordt gemaakt.
’

Or. en

Amendement 763
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aan artikel 4 wordt het volgende lid 7 
toegevoegd:

Schrappen

‘
7. Dit artikel is niet van toepassing op 
roamingaanbieders die gereguleerde 
retailroamingdiensten als bedoeld in 
artikel 4 bis aanbieden.
’

Or. en

Amendement 764
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Dit artikel is niet van toepassing op 
roamingaanbieders die gereguleerde 

7. Dit artikel verliest zijn geldigheid zodra 
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retailroamingdiensten als bedoeld in 
artikel 4 bis aanbieden.

de roamingtarieven zijn afgeschaft.

Or. de

Amendement 765
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is niet van toepassing op 
roamingaanbieders die gereguleerde 
retailroamingdiensten als bedoeld in 
artikel 4 bis aanbieden.

Dit artikel is van toepassing tot en met 30 
juni 2016.

Or. en

Motivering

Door het voorstel van de Commissie is de gescheiden verkoop van roamingdiensten in Europa 
helemaal vastgelopen als gevolg van de daardoor veroorzaakte marktonzekerheid tot aan het 
moment van goedkeuring. Tegen de achtergrond van de door de rapporteur bepleite 
afschaffing van roamingtarieven zijn de ontkoppelingsfaciliteiten niet langer van nut, reden 
waarom niet langer van aanbieders verlangd moet worden dat zij hieraan nog langer 
middelen besteden.

Amendement 766
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen
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Or. en

Amendement 767
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 - lid 1 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 768
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is van toepassing op
roamingaanbieders die:

1. Aanbieders van roamingdiensten 
krijgen de bevoegdheid het gebruik van 
gereguleerde retailroamingdiensten tegen 
het toepasselijke binnenlandsediensttarief 
te beperken aan de hand van een 
redelijkgebruikcriterium. 
Redelijkgebruikcriteria worden op 
zodanige wijze toegepast dat consumenten 
die gebruikmaken van de verschillende 
binnenlandse retailpakketten van de 
roamingaanbieder tijdens periodieke 
reizen binnen de Unie in alle vertrouwen 
hun gebruikelijk binnenlands 
consumptiepatroon dat bij hun respectief 
binnenlands retailpakket hoort, kunnen 
voortzetten. Een roamingaanbieder die 
van deze mogelijkheid gebruikmaakt, 



AM\1013978NL.doc 177/232 PE526.176v01-00

NL

publiceert overeenkomstig artikel 26, lid 
1, onder b) van Verordening nr. 
XXX/2014 gedetailleerde 
gekwantificeerde informatie over de wijze 
waarop het redelijkgebruikcriterium 
wordt toegepast, door verwijzing naar de 
belangrijkste prijs-, volume- of andere 
parameters van het desbetreffende 
retailpakket, en neemt deze informatie 
overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b) 
en c) van die verordening op in zijn 
contracten.
2. Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in 
de retailcontracten die worden 
aangeboden door roamingaanbieders die 
van de bepalingen van dit artikel 
gebruikmaken. Het Berec werkt deze 
richtsnoeren uit op basis van de algemene 
doelstelling zoals beschreven in lid 1, en 
houdt in het bijzonder rekening met de 
ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met 
de mate van convergentie van de 
binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, 
met de eventuele waarneembare gevolgen 
van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen
roamingaanbieders.

3. De bevoegde nationale regelgevende 
instantie ziet strikt toe op de toepassing 
van de redelijkgebruikcriteria, waarbij zij 
zoveel mogelijk rekening houdt met de 
richtsnoeren van het Berec, zodra die zijn 
vastgesteld, en ervoor zorgt dat er geen 
onredelijke voorwaarden worden 
toegepast. 

Or. en
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Amendement 769
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EG) nr. 531/2012
Artikel 4 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden 1, 6 en 7 vormen geen beletsel 
voor een roamingaanbieder om het 
verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief te beperken op 
basis van een redelijkgebruikcriterium. 
Redelijkgebruikcriteria worden op 
zodanige wijze toegepast dat consumenten 
die van de verschillende binnenlandse 
retailpakketten van de roamingaanbieder 
gebruikmaken in alle vertrouwen hun 
gebruikelijk binnenlands 
consumptiepatroon dat bij hun respectief 
binnenlands retailpakket hoort, tijdens 
periodieke reizen binnen de Unie kunnen 
voortzetten. Een roamingaanbieder die 
van deze mogelijkheid gebruikmaakt, 
publiceert overeenkomstig artikel 25, 
lid 1, onder b) van Verordening nr. 
XX/2014 gedetailleerde gekwantificeerde 
informatie over de wijze waarop het 
redelijkgebruikcriterium wordt toegepast, 
door verwijzing naar de belangrijkste 
prijs-, volume- of andere parameters van 
het desbetreffende retailpakket, en neemt 
deze informatie overeenkomstig artikel 26, 
lid 1, onder b) en c) van die verordening 
op in zijn contracten.

Schrappen

Or. ro

Amendement 770
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EG) nr. 531/2012
Artikel 4 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in 
de retailcontracten die worden 
aangeboden door roamingaanbieders die 
van de bepalingen van dit artikel 
gebruikmaken. Het Berec werkt deze 
richtsnoeren uit op basis van de algemene 
doelstelling zoals beschreven in de eerste 
alinea, en houdt in het bijzonder rekening 
met de ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met de 
mate van convergentie van de binnenlandse 
prijsniveaus binnen de EU, met de 
eventuele waarneembare gevolgen van 
roaming tegen het binnenlandsediensttarief 
voor de ontwikkeling van dat tarief, en met 
de evolutie van de 
wholesaleroamingtarieven voor ongelijk 
verkeer tussen roamingaanbieders.

Het Berec werkt deze richtsnoeren uit op 
basis van de algemene doelstelling zoals 
beschreven in de eerste alinea, en houdt in 
het bijzonder rekening met de ontwikkeling 
van de prijs- en consumptiepatronen in de 
lidstaten, met de mate van convergentie 
van de binnenlandse prijsniveaus binnen de 
EU, met de eventuele waarneembare 
gevolgen van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
roamingaanbieders.

Or. ro

Amendement 771
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 

Uiterlijk op 31 december 2016 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
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samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in de 
retailcontracten die worden aangeboden 
door roamingaanbieders die van de 
bepalingen van dit artikel gebruikmaken. 
Het Berec werkt deze richtsnoeren uit op 
basis van de algemene doelstelling zoals 
beschreven in de eerste alinea, en houdt in 
het bijzonder rekening met de ontwikkeling 
van de prijs- en consumptiepatronen in de 
lidstaten, met de mate van convergentie 
van de binnenlandse prijsniveaus binnen de 
EU, met de eventuele waarneembare 
gevolgen van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
roamingaanbieders.

samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in de 
retailcontracten die worden aangeboden 
door roamingaanbieders die van de 
bepalingen van dit artikel gebruikmaken. 
Het Berec werkt deze richtsnoeren uit op 
basis van de algemene doelstelling zoals 
beschreven in de eerste alinea, en houdt in 
het bijzonder rekening met de ontwikkeling 
van de prijs- en consumptiepatronen in de 
lidstaten, met de mate van convergentie 
van de binnenlandse prijsniveaus binnen de 
EU, met de eventuele waarneembare 
gevolgen van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
roamingaanbieders.

Or. de

Amendement 772
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EG) nr. 531/2012
Artikel 4 bis – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde nationale regelgevende 
instantie ziet strikt toe op de toepassing 
van de redelijkgebruikcriteria, waarbij zij 
zoveel mogelijk rekening houdt met de 
algemene richtsnoeren van het Berec, 
zodra die zijn vastgesteld, en ervoor zorgt
dat er geen onredelijke voorwaarden 
worden toegepast.

De bevoegde nationale regelgevende 
instantie zorgt ervoor dat er geen 
onredelijke voorwaarden worden toegepast

Or. ro
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Amendement 773
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid 7 toegevoegd:
7. Dit artikel verliest zijn geldigheid zodra 
de roamingtarieven zijn afgeschaft.

Or. de

Amendement 774
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Aan artikel 5 wordt het volgende 
lid 7 toegevoegd:
7. Dit artikel is van toepassing tot en met 
30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Door het voorstel van de Commissie is de gescheiden verkoop van roamingdiensten in Europa 
helemaal vastgelopen als gevolg van de daardoor veroorzaakte marktonzekerheid tot aan het 
moment van goedkeuring. Tegen de achtergrond van de door de rapporteur bepleite 
afschaffing van roamingtarieven zijn de ontkoppelingsfaciliteiten niet langer van nut, reden 
waarom niet langer van aanbieders verlangd moet worden dat zij hieraan nog langer 
middelen besteden.
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Amendement 775
Catherine Trautmann, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Artikel 6 bis
Afschaffing van retailtarieven
Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten in 
eender welke lidstaten geen extra kosten 
in rekening ten opzichte van de kosten 
voor mobiele-communicatiediensten op 
nationaal niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-mms-
bericht dat is verzonden, voor elke 
gereguleerde dataroamingdienst die is 
gebruikt of elke algemene wijziging 
waarmee de eindapparatuur of dienst 
gebruikt kan worden in het buitenland.
Om te voorkomen dat er onbeperkt 
gebruik wordt gemaakt van 
retailroamingdiensten tegen het 
binnenlandse prijsniveau en er een 
“waterbedeffect” optreedt dat invloed zou 
kunnen hebben op de aan alle klanten in 
rekening gebrachte prijzen, inclusief aan 
degenen die geen roamingdiensten 
gebruiken, moeten aanbieders de 
mogelijkheid hebben om hun retailpakket 
te voorzien van een "fair use"-bepaling 
bestaande uit een maximum van vijf 
weken per jaar.
De Commissie stelt na publieke 
raadpleging en na aanvraag en gedegen 
verwerking van het advies van het Berec 
vóór december 2005 algemene 
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richtsnoeren vast voor de toepassing van 
redelijke retailtarieven ingeval een klant 
deze "fair use"-bepaling nodig heeft. 
Deze tarieven mogen evenwel niet hoger 
zijn dan nodig ter dekking van de kosten 
van levering van de diensten.

Or. en

Amendement 776
Jens Rohde, Phil Bennion, Catherine Bearder, Fiona Hall, Bill Newton Dunn, Sarah 
Ludford, Rebecca Taylor, Edward McMillan-Scott, George Lyon, Graham Watson, 
Andrew Duff, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Artikel 37, punt 4 (nieuw) wordt 
toegevoegd:
Artikel 6 bis 
Afschaffing van retailroamingtarieven
Met ingang van 1 juli 2015 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-mms-
bericht dat is verzonden, voor elke 
gereguleerde dataroamingdienst die is 
gebruikt of elke algemene wijziging 
waarmee de eindapparatuur of dienst 
gebruikt kan worden in het buitenland.

Or. en
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Motivering

This amendment brings the abolishment of the roaming surcharges in line with the European 
Parliament`s resolution of 12 September 2013 on ‘the Digital Agenda for Growth, Mobility 
and Employment: time to move up a gear’, in which the European Parliament calls for the 
abolishment of roaming in 2015.By including MMS messages in this provision we address 
unexpectedly high bills as an emerging issue (often the consumer thinks they have sent an 
SMS but it is actually an MMS for which separate charges apply). As this article very 
specifically refers to the individual types of services offered, the inclusion of wording ‘or any 
general charge to enable the terminal equipment or service to be used abroad’ seeks to 
prevent the introduction of more general charges for, e.g. ‘enabling the phone to be used 
abroad’ (some operators require consumers to contact them before they will enable roaming 
on handsets).

Amendement 777
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2015 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria van 
roamingaanbieders. Het Berec houdt in 
het bijzonder rekening met de 
ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met 
de mate van convergentie van de 
binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, 
met de eventuele waarneembare gevolgen 
van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van doeltreffende 
wholesaleroamingtarieven voor ongelijk 
verkeer tussen roamingaanbieders van 
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verschillende omvang.

Or. en

Amendement 778
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden, 
voor elk gereguleerd roaming-mms-
bericht dat is verzonden, voor elke 
gereguleerde dataroamingdienst die is 
gebruikt of elke algemene wijziging 
waarmee de eindapparatuur of dienst 
gebruikt kan worden in het buitenland.'

Or. en

Motivering

Opmerking: Hierin zijn ook mms-berichten opgenomen om te vermijden dat aanbieders 
daarvoor extra kosten in rekening zouden kunnen brengen bij roaming.

Amendement 779
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7

Bestaande tekst Amendement

(4 bis) Artikel 7 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Artikel 7 "Artikel 7
Wholesaletarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken

Wholesaletarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 01.07.14 niet hoger 
liggen dan 0,05 EUR per minuut.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 0,10 EUR 
en op 1 juli 2014 tot 0,05 EUR; 
onverminderd artikel 19 wordt het tot en 
met 30 juni 2022 gehandhaafd op 
0,05 EUR .

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2016 verlaagd tot 0,01 EUR 
en wordt tot en met 30 juni 2022 op dat 
niveau gehandhaafd.

3. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt echter berekend 
door de in totaal ontvangen wholesale-
roaminginkomsten te delen door het totale 
aantal wholesaleroamingminuten die 
daadwerkelijk zijn gebruikt voor de 
levering van wholesaleroaminggesprekken 
binnen de Unie door de desbetreffende 
exploitant tijdens het desbetreffende 
tijdvak uitgedrukt in een bedrag per 

3. De mobiele afgiftetarieven voor 
gesprekken in roamingverkeer bedragen 
met ingang van 1 juli 2016 maximaal 
0,005 EUR en worden tot en met 30 juni 
2022 op dat niveau gehandhaafd.
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seconde dat is aangepast teneinde rekening 
te houden met de mogelijkheid voor de 
exploitant van het bezochte netwerk om 
een aanvankelijke minimumperiode in 
rekening te brengen van ten hoogste 30 
seconden."

4. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt echter berekend 
door de in totaal ontvangen 
wholesaleroaminginkomsten te delen door 
het totale aantal wholesaleroamingminuten 
die daadwerkelijk zijn gebruikt voor de 
levering van wholesaleroaminggesprekken 
binnen de Unie door de desbetreffende 
exploitant tijdens het desbetreffende 
tijdvak uitgedrukt in een bedrag per 
seconde dat is aangepast teneinde rekening 
te houden met de mogelijkheid voor de 
exploitant van het bezochte netwerk om 
een aanvankelijke minimumperiode in 
rekening te brengen van ten hoogste 30 
seconden."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Motivering

In een aantal lidstaten bedraagt het gemiddeld binnenlands retailtarief minder dan EUR 0,05. 
Handhaving van het wholesaletarief voor roaming op het huidige niveau – EUR 0,05 – na 1 
juli 2006 in een situatie waarin aanbieders verplicht zijn roamingklanten hetzelfde in 
rekening te brengen als binnenlandse klanten, zou het tot ernstige verstoring van de markt 
leiden. Dat betekent dat de wholesaletarieven voor bellen ten behoeve van een grotere 
concurrentie verder moeten worden verlaagd. De mobiele afgiftetarieven voor roaming 
moeten worden verlaagd om marktverstoring te voorkomen

Amendement 780
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – leden 1 en 2
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Bestaande tekst Amendement

(4 bis) Artikel 7, lid 1 en 2 wordt 
vervangen door:

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag niet hoger liggen dan de in lid 
2 vastgestelde maxima.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot
0,10 EUR en op 1 juli 2014 tot 0,05 EUR; 
onverminderd artikel 19 wordt het tot en 
met 30 juni 2022 gehandhaafd op 
0,05 EUR."

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van 12 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
bedraagt op 1 juli 2013 maximaal
0,10 EUR en wordt op 1 juli 2014 verlaagd
tot 0,03 EUR, op 1 juli 2015 tot 0,02 EUR 
en op 1 juli 2016 tot 0,01 EUR."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Motivering
Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
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offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendement 781
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
1. Wholesaleroamingtoegang moet 
worden toegekend onder niet-
discriminerende algemene voorwaarden, 
zonder een onderscheid te maken tussen 
binnenlandse en buitenlandse aanbieders, 
met inbegrip van de algemene 
voorwaarden voor wholesaletoegang die 
wordt aangeboden voor binnenlandse 
mobiele diensten, zodat voor alle 
marktdeelnemers gelijke 
mededingingsvoorwaarden worden 
geschapen;

Or. en

Amendement 782
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders hebben het recht op toegang 
tot andere netwerken tegen dezelfde 
wholesaletarieven en voorwaarden als 
waartegen zij andere aanbieders toegang 
tot hun eigen netwerken verschaffen, 
tenzij nationale regelgevende instanties of 
het Berec dit als oneerlijke 
prijsvoorwaarden aanmerken die de 
mededinging verstoren. 

Or. en

Amendement 783
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Artikel 6 bis
Afschaffing van retailroamingtoeslagen
1. Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden of 
voor elke gereguleerde dataroamingdienst 
die is gebruikt, onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen om 
afwijkend of frauduleus gebruik te 
voorkomen."
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2. Lid 1 vormt geen beletsel voor een 
roamingaanbieder om het verbruik van 
gereguleerde retailroamingdiensten tegen 
het geldende binnenlandsediensttarief op 
basis van een redelijkgebruikcriterium te 
beperken. Roamingaanbieders publiceren 
gedetailleerde gekwantificeerde 
informatie over de wijze waarop het 
redelijkgebruikcriterium is toegepast 
onder verwijzing naar belangrijkste prijs-, 
volume- of andere parameters van het 
desbetreffende retailpakket, en verwerken 
deze informatie in hun overeenkomsten.
3. Roamingaanbieders kunnen hun 
klanten de mogelijkheid bieden een 
bewuste keus te maken af te zien van het 
voordeel van toepassing van het 
desbetreffende binnenlandsediensttarief 
op gereguleerde roamingdiensten in ruil 
voor andere door die aanbieder 
aangeboden voordelen. De 
roamingaanbieder wijst deze 
eindgebruikers op de aard van de 
roamingvoordelen die daardoor verloren 
gaan. De nationale regelgevende 
instanties letten er in het bijzonder op of 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken geen zakelijke praktijken 
toepassen die neerkomen op ontduiking 
van de standaardregeling.
Het Berec beoordeelt vóór 31 december 
2015, na raadpleging van de 
belanghebbenden, het risico op fraude en 
arbitrage tussen gereguleerde 
roamingdiensten tegen binnenlandse 
tarieven en oorspronkelijke binnenlandse 
diensten, en stelt algemene richtsnoeren 
vast voor de toepassing van 
redelijkgebruikcriteria in door 
roamingaanbieders aangeboden 
retailovereenkomsten. De bevoegde 
nationale regelgevende instantie ziet strikt 
toe op de toepassing van de 
redelijkgebruikcriteria, waarbij zij zoveel 
mogelijk rekening houdt met de algemene 
richtsnoeren van het Berec, zodra die zijn 
vastgesteld en zij er tevens voor zorgt dat 
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er geen onredelijke voorwaarden worden 
toegepast.

Or. en

Amendement 784
Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
Afschaffing van retailroamingtoeslagen
'1. Met ingang van 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
geen extra kosten in rekening ten opzichte 
van de kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau voor elk gereguleerd 
roaminggesprek dat tot stand is gebracht 
of is ontvangen, voor elk gereguleerd 
roaming-sms-bericht dat is verzonden of 
voor elke gereguleerde dataroamingdienst 
die is gebruikt, onverminderd de 
maatregelen die zijn genomen om 
afwijkend of frauduleus gebruik te 
voorkomen."
2. Lid 1 vormt geen beletsel voor een 
roamingaanbieder om het verbruik van 
gereguleerde retailroamingdiensten tegen 
het geldende binnenlandsediensttarief te 
beperken op basis van een 
redelijkgebruikcriterium. 
Roamingaanbieders publiceren 
gedetailleerde gekwantificeerde 
informatie over de wijze waarop het 
redelijkgebruikcriterium is toegepast 
onder verwijzing naar belangrijkste prijs-, 
volume- of andere parameters van het 
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desbetreffende retailpakket, en verwerken 
deze informatie in hun overeenkomsten.
3. Het Berec beoordeelt vóór 31 december 
2016 na raadpleging van de 
belanghebbenden het risico op misbruik 
en arbitrage tussen gereguleerde 
roamingdiensten tegen binnenlandse 
tarieven en binnenlandse diensten in de 
lidstaten ontvangst, en stelt algemene 
richtsnoeren vast voor de toepassing van 
redelijkgebruikcriteria in door 
roamingaanbieders aangeboden 
retailovereenkomsten. De bevoegde 
nationale regelgevende autoriteit houdt 
toezicht op de toepassing van 
redelijkgebruikcriteria, daarbij ten volste 
rekening houdend met de algemene 
richtsnoeren van het Berec zodra deze zijn 
vastgesteld.’

Or. en

Motivering

Er is voorgesteld de retailroamingtarieven vanaf juli 2016 af te schaffen. Hiertoe moet het 
Berec echter richtsnoeren vaststellen inzake maatregelen ter voorkoming van misbruik en 
arbitrage-effecten die anders binnenlandse markten zouden kunnen schaden en investeringen 
afschrikken.

Amendement 785
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8

Bestaande tekst Amendement

(4 ter) Artikel 8 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Artikel 8 "Artikel 8

Retailtarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken

Retailtarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken
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Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19 
EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen.
Onverminderd artikel 19, gelden deze
maximum retailtarieven van het 
eurogesprekstarief tot en met 30 juni 2017.

Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in rekening 
mag brengen voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn, maar 
mag het niet hoger liggen dan 0,24 EUR 
per minuut voor elke geïnitieerde oproep 
en 0,07 EUR per minuut voor elke 
ontvangen oproep. Het maximum 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,19 EUR op 1 juli 2014 
en 0,15 EUR op 1 juli 2015, en het 
maximum retailtarief voor ontvangen 
oproepen wordt verlaagd tot 0,05 EUR op 
1 juli 2014 en tot 0,03 EUR op 1 juli 2015. 
Deze maximum retailtarieven van het 
eurogesprekstarief blijven tot 30 juni 2016 
van kracht. Vanaf 1 juli 2016 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 786
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 – letter a
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2013 kan het 
retailtarief, exclusief btw, van een 
eurogesprekstarief dat een roamende 
aanbieder zijn roamende klant in 
rekening mag brengen voor de levering 
van een gereguleerd roaminggesprek, 

Schrappen
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voor elk roaminggesprek verschillend zijn, 
maar mag het niet hoger liggen dan 0,24 
EUR per minuut voor elke geïnitieerde 
oproep en 0,07 EUR per minuut voor elke
ontvangen oproep. Het maximale 
retailtarief voor geïnitieerde oproepen 
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 0,19 
EUR. Vanaf 1 juli 2014 brengen 
roamingaanbieders hun klanten geen 
kosten in rekening voor ontvangen 
oproepen, onverminderd de maatregelen 
die zijn genomen om afwijkend of 
frauduleus gebruik te voorkomen.
Onverminderd artikel 19 blijven deze 
maximale retailtarieven voor 
eurogesprekken tot 30 juni 2017 van 
kracht.

Or. de

Amendement 787
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 9 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 9, lid 1, wordt vervangen 
door:

"1. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
berekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming-sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan 0,03 EUR per sms-
bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief wordt verlaagd tot 
0,02 EUR op 1 juli 2013, en wordt, 
onverminderd artikel 19, tot en met 30 
juni 2022 gehandhaafd op 0,02 EUR.

" 1. Met ingang van 01.07.13 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
berekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming-sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan 0,02 EUR per sms-
bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief wordt op 1 juli verlaagd tot 
0,01 EUR, tot 0,0075 EUR op 1 juli 2015 
en tot 0,005 EUR op 1 juli 2016."
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Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Motivering
Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendement 788
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 quater (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 12

Bestaande tekst Amendement

(4 quater) Artikel 12 wordt vervangen 
door de volgende tekst:

"Artikel 12 "Artikel 12

Wholesaletarieven voor gereguleerde 
dataroamingdiensten

Wholesaletarieven voor gereguleerde 
dataroamingdiensten

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
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gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2012 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 0,25 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2013
verlaagd tot 0,15 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2014 tot 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data, en wordt, onverminderd 
artikel 19, tot en met 30 juni 2022 
gehandhaafd op 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data.

gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 01.07.13 niet meer bedragen dan een 
preventief plafond van 0,15 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2014
verlaagd tot 0,01 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2015 tot 0,0050 EUR per megabyte 
verzonden data, en wordt tot en met 30 juni 
2022 gehandhaafd op 0,0050 EUR per 
megabyte verzonden data.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast en 
berekend over een tijdvak van 12 maanden 
of over elk korter resterend tijdvak tot en 
met 30 juni 2022.

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast en 
berekend over een tijdvak van 12 maanden 
of over elk korter resterend tijdvak tot en 
met 30 juni 2022.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
som van de wholesale-inkomsten die de 
exploitant van het bezochte netwerk of het 
thuisnetwerk heeft ontvangen voor de 
levering van gereguleerde 
dataroamingdiensten in de desbetreffende 
periode, te delen door het totale aantal 
megabytes aan data dat in die periode 
namens de betrokken roamingaanbieder of 
exploitant van het thuisnetwerk 
daadwerkelijk is gebruikt voor de levering 
van die diensten in die periode, uitgedrukt 
in kilobytes."

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
som van de wholesale-inkomsten die de 
exploitant van het bezochte netwerk of het 
thuisnetwerk heeft ontvangen voor de 
levering van gereguleerde 
dataroamingdiensten in de desbetreffende 
periode, te delen door het totale aantal 
megabytes aan data dat in die periode 
namens de betrokken roamingaanbieder of 
exploitant van het thuisnetwerk 
daadwerkelijk is gebruikt voor de levering 
van die diensten in die periode, uitgedrukt 
in kilobytes."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 789
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 5 ter (nieuw)
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Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 12 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 12, lid 1, wordt vervangen 
door:

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 1 juli 2012 niet meer bedragen dan 
een preventief plafond van 0,25 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2013
verlaagd tot 0,15 EUR per megabyte 
verzonden data, en met ingang van 1 juli 
2014 tot 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data, en wordt, onverminderd 
artikel 19, tot en met 30 juni 2022 
gehandhaafd op 0,05 EUR per megabyte 
verzonden data."

"1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag berekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag 
vanaf 01.07.13 niet meer bedragen dan een 
preventief plafond van 0,15 EUR per 
megabyte verzonden data. Het preventief 
plafond wordt met ingang van 1 juli 2014
verlaagd tot 0,015 EUR per megabyte 
verzonden data, met ingang van 1 juli 2015
tot 0,0050 EUR en met ingang van 1 juli 
2016 tot 0,0025 EUR."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Motivering
Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
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retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.

Amendement 790
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 quinquies (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 13

Bestaande tekst Amendement

(4 quinquies) Artikel 13 wordt vervangen 
door de volgende tekst:

"Artikel 13 "Artikel 13
Retailtarieven voor gereguleerde 
dataroamingdiensten

Retailtarieven voor gereguleerde 
dataroamingdiensten

1. Roamingaanbieders maken voor al hun 
roamende klanten een eurodatatarief als 
bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze beschikbaar en bieden 
deze actief aan. Aan dit eurodatatarief is 
geen abonnement of zijn geen andere vaste 
of terugkerende kosten verbonden; het kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief.

1. Roamingaanbieders maken voor al hun 
roamende klanten een eurodatatarief als 
bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze beschikbaar en bieden 
deze actief aan. Aan dit eurodatatarief is 
geen abonnement of zijn geen andere vaste 
of terugkerende kosten verbonden; het kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief.

Wanneer zij dit aanbod doen, wijzen de 
roamingaanbieders elke roamende klant die 
reeds een specifiek roamingtarief of 
-pakket heeft gekozen, op de voorwaarden 
die op dat tarief of pakket van toepassing 
zijn.

Wanneer zij dit aanbod doen, wijzen de 
roamingaanbieders elke roamende klant die 
reeds een specifiek roamingtarief of 
-pakket heeft gekozen, op de voorwaarden 
die op dat tarief of pakket van toepassing 
zijn.

2. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,70 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot 
0,45 EUR per gebruikte megabyte en op 1 

2. Met ingang van 1 juli 2013 bedraagt het 
retailplafond (exclusief btw) van het 
eurodatatarief dat een roamingaanbieder 
zijn roamende klanten voor het aanbieden 
van gereguleerde dataroamingdiensten mag 
berekenen 0,45 EUR per gebruikte 
megabyte. Het maximum retailtarief voor 
data wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot 
0,20 EUR per gebruikte megabyte en op 1 
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juli 2014 tot 0,20 EUR per gebruikte 
megabyte, en wordt, onverminderd artikel 
19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd op 
0,20 EUR per gebruikte megabyte.

juli 2015 tot 0,10 EUR per gebruikte 
megabyte, en wordt tot en met 30 juni 2016
gehandhaafd op 0,10 EUR per gebruikte 
megabyte."

De levering van gereguleerde 
roamingdatadiensten waarop het 
eurodatatarief van toepassing is wordt door 
roamingaanbieders aan hun roamende 
klanten per kilobyte gefactureerd, met 
uitzondering van berichten in het 
multimedia messaging system (mms), die 
per eenheid mogen worden gefactureerd. In 
een dergelijk geval is het retailtarief dat 
een roamingaanbieder aan een roamende 
klant mag berekenen voor de verzending of 
ontvangst van een roaming-mms-bericht, 
niet hoger dan het in de eerste alinea 
vastgestelde maximum retailtarief.

De levering van gereguleerde 
roamingdatadiensten waarop het 
eurodatatarief van toepassing is wordt door 
roamingaanbieders aan hun roamende 
klanten per kilobyte gefactureerd, met 
uitzondering van berichten in het 
multimedia messaging system (mms), die 
per eenheid mogen worden gefactureerd. In 
een dergelijk geval is het retailtarief dat 
een roamingaanbieder aan een roamende 
klant mag berekenen voor de verzending of 
ontvangst van een roaming-mms-bericht, 
niet hoger dan het in de eerste alinea 
vastgestelde maximum retailtarief.

3. Met ingang van 1 juli 2012 berekenen 
roamingaanbieders automatisch een 
eurodatatarief aan alle bestaande roamende 
klanten, met uitzondering van roamende 
klanten die reeds hebben gekozen voor een 
specifiek roamingtarief, of die reeds onder 
een tarief vallen dat aantoonbaar lager is 
dan het eurodatatarief, of die reeds hebben 
gekozen voor een pakket op grond waarvan 
zij voor gereguleerde dataroamingdiensten 
een ander tarief genieten dan hen zou zijn 
aangeboden indien zij deze keuze niet 
hadden gemaakt.

3. Met ingang van 1 juli 2012 berekenen 
roamingaanbieders automatisch een 
eurodatatarief aan alle bestaande roamende 
klanten, met uitzondering van roamende 
klanten die reeds hebben gekozen voor een 
specifiek roamingtarief, of die reeds onder 
een tarief vallen dat aantoonbaar lager is 
dan het eurodatatarief, of die reeds hebben 
gekozen voor een pakket op grond waarvan 
zij voor gereguleerde dataroamingdiensten 
een ander tarief genieten dan hen zou zijn 
aangeboden indien zij deze keuze niet 
hadden gemaakt.

4. Met ingang van 1 juli 2012 passen 
roamingaanbieders een eurodatatarief toe 
op alle nieuwe roamende klanten die niet 
vrijwillig hebben gekozen voor een ander 
dataroamingtarief of tariefpakket van 
roamingdiensten waarin gereguleerde 
dataroamingdiensten tegen een ander tarief 
worden aangeboden.

4. Met ingang van 1 juli 2012 passen 
roamingaanbieders een eurodatatarief toe 
op alle nieuwe roamende klanten die niet 
vrijwillig hebben gekozen voor een ander 
dataroamingtarief of tariefpakket van 
roamingdiensten waarin gereguleerde 
dataroamingdiensten tegen een ander tarief 
worden aangeboden.

5. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om overstap naar of uit een 
eurodatatarief, met inachtneming van de 
contractuele voorwaarden. Elke overstap 
geschiedt binnen één werkdag na ontvangst 
van de aanvraag, kosteloos en zonder dat er 
voorwaarden of beperkingen worden 

5. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om overstap naar of uit een 
eurodatatarief, met inachtneming van de 
contractuele voorwaarden. Elke overstap 
geschiedt binnen één werkdag na ontvangst 
van de aanvraag, kosteloos en zonder dat er 
voorwaarden of beperkingen worden 
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opgelegd op grond van andere elementen 
van het abonnement dan die welke roaming 
in de gehele Unie betreffen. Een 
roamingaanbieder mag deze overstap 
uitstellen totdat het voorgaande 
roamingtarief gedurende een bepaalde 
minimumtermijn van kracht is geweest. 
Deze minimumtermijn mag niet langer zijn 
dan twee maanden. Een eurodatatarief kan 
altijd gecombineerd worden met een euro-
sms-tarief en een eurogesprekstarief.

opgelegd op grond van andere elementen 
van het abonnement dan die welke roaming 
in de gehele Unie betreffen. Een 
roamingaanbieder mag deze overstap 
uitstellen totdat het voorgaande 
roamingtarief gedurende een bepaalde 
minimumtermijn van kracht is geweest. 
Deze minimumtermijn mag niet langer zijn 
dan twee maanden. Een eurodatatarief kan 
altijd gecombineerd worden met een euro-
sms-tarief en een eurogesprekstarief.

6. Roamingaanbieders brengen uiterlijk 
30 juni 2012 al hun roamende klanten 
individueel, op een heldere en begrijpelijke 
wijze en door middel van een duurzame 
drager, op de hoogte van het eurodatatarief, 
van het feit dat dit tarief uiterlijk vanaf 
1 juli 2012 geldt voor alle roamende 
klanten die niet weloverwogen hebben 
gekozen voor een speciaal tarief of pakket 
voor gereguleerde dataroamingdiensten, en 
van hun recht om hieruit of hiernaar over te 
stappen, overeenkomstig lid 5."

6. Roamingaanbieders brengen uiterlijk 
30 juni 2012 al hun roamende klanten 
individueel, op een heldere en begrijpelijke 
wijze en door middel van een duurzame 
drager, op de hoogte van het eurodatatarief, 
van het feit dat dit tarief uiterlijk vanaf 
1 juli 2012 geldt voor alle roamende 
klanten die niet weloverwogen hebben 
gekozen voor een speciaal tarief of pakket 
voor gereguleerde dataroamingdiensten, en 
van hun recht om hieruit of hiernaar over te 
stappen, overeenkomstig lid 5."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 791
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 6
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 14 – lid 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief overeenkomstig 
artikel 4 bis, lid 2, op basis van een 
redelijkgebruikcriterium wordt beperkt, 
stellen roamingaanbieders hun roamende 
klanten op de hoogte wanneer het verbruik 

Vanaf 1 juli 2017, wanneer het verbruik 
van gereguleerde retailroamingdiensten 
tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief overeenkomstig 
artikel 6 bis, lid 2, op basis van een 
redelijkgebruikcriterium wordt beperkt, 
stellen roamingaanbieders hun roamende 
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van roamingoproepen en sms-berichten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de 
roamingtarieven voor oproepen en sms-
berichten buiten het 
binnenlandsediensttarief of -pakket,
overeenkomstig lid 1, tweede, vierde en 
vijfde alinea, van dit artikel.

klanten op de hoogte wanneer het verbruik 
van roamingoproepen en sms-berichten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de 
roamingtarieven voor oproepen en sms-
berichten buiten het 
binnenlandsediensttarief of -pakket.

Or. de

Amendement 792
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 7
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 15 – lid 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2a. Wanneer het verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief overeenkomstig 
artikel 4 bis, lid 2, op basis van een 
redelijkgebruikcriterium wordt beperkt, 
stellen roamingaanbieders hun roamende 
klanten op de hoogte wanneer het verbruik 
van dataroamingdiensten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de geldende 
roamingtarieven voor dataroaming buiten 
het binnenlandsediensttarief of -pakket, 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel. Lid 3 
van dit artikel is van toepassing op 
dataroamingdiensten die zijn verbruikt 
buiten de in artikel 4 bis, lid 2, bedoelde 
binnenlandsediensttarieven of pakketten.

2a. Vanaf 1 juli 2017, wanneer het 
verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief overeenkomstig 
artikel 6 bis, lid 2, op basis van een 
redelijkgebruikcriterium wordt beperkt, 
stellen roamingaanbieders hun roamende 
klanten op de hoogte wanneer het verbruik 
van dataroamingdiensten de 
redelijkgebruikslimiet heeft bereikt en 
bieden zij de roamende klanten 
tegelijkertijd gepersonaliseerde 
basisprijsinformatie aan over de geldende 
roamingtarieven voor dataroaming buiten 
het binnenlandsediensttarief of -pakket, 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel. Lid 3 
van dit artikel is van toepassing op 
dataroamingdiensten die zijn verbruikt 
buiten de in artikel 6 bis, lid 2, bedoelde 
binnenlandsediensttarieven of pakketten.

Or. de
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Amendement 793
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) [...] Schrappen

Or. en

Amendement 794
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) [...] Schrappen

Or. en

Amendement 795
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 – letter a – punt i
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 8 bis [nieuw]

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie evalueert de werking van 
deze verordening en brengt daarover, na 
een openbare raadpleging, uiterlijk op 31 
december 2016 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.

'1. De Commissie evalueert de werking 
van deze verordening en brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad in overeenstemming met lid 2 
t/m 6.
2. De Commissie brengt vóór 1 juli 2015, 
na een openbare raadpleging, verslag uit 
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aan het Europees Parlement en de Raad 
over het al dan niet wijzigen van de 
looptijd, of het herzien van het niveau, 
van de maximale wholesaletarieven als
bedoeld in artikel 7, 9 en 12, waarbij ook 
afgiftetarieven in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Amendement 796
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 – letter a – punt i
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie overlegt met het oog op 
vergroting van de mededinging het 
Europees Parlement en de Raad uiterlijk 
op 30 juni 2015, na een openbare 
raadpleging, een voorstel tot herziening 
van de maximum wholesaletarieven zoals 
bedoeld in artikel 7, 9 en 12, daarbij 
tevens rekening houdend met de 
ontwikkeling van de mobiele 
afgiftetarieven.

Or. en

Amendement 797
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 – letter b – punt i
Verordening nr. 531/2012
Artikel 19 – tweede alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien uit het verslag blijkt dat in 
tariefopties waarbij het 
binnenlandsediensttarief voor zowel de 
binnenlandse als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, niet wordt voorzien 
in alle retailpakketten voor redelijk gebruik 
van ten minste één roamingaanbieder in 
elke lidstaat, of dat aanbiedingen van 
alternatieve roamingaanbieders 
gelijkwaardige retailroamingtarieven niet 
wezenlijk gemakkelijker beschikbaar 
hebben gemaakt voor consumenten overal 
in de Unie, doet de Commissie uiterlijk op 
dezelfde datum passende voorstellen aan 
het Europees Parlement en de Raad om de 
situatie aan te pakken en ervoor te zorgen 
dat er op de interne markt geen verschil is 
tussen nationale tarieven en 
roamingtarieven.

Indien uit het verslag blijkt dat in 
tariefopties waarbij het 
binnenlandsediensttarief voor zowel de 
binnenlandse als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, niet wordt voorzien 
in alle retailpakketten voor redelijk gebruik 
van ten minste één roamingaanbieder in 
elke lidstaat, of dat aanbiedingen van 
alternatieve roamingaanbieders 
gelijkwaardige retailroamingtarieven niet 
wezenlijk gemakkelijker beschikbaar 
hebben gemaakt voor consumenten overal 
in de Unie, doet de Commissie tegen juli 
2015, na een openbare raadpleging en na 
aanvraag van en terdege rekening 
houdend met het advies van het Berec, 
passende voorstellen aan het Europees 
Parlement en de Raad om de situatie aan te 
pakken en ervoor te zorgen dat er op de 
interne markt geen verschil is tussen 
nationale tarieven en roamingtarieven.

Or. en

Amendement 798
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 – letter b – punt ii
Verordening nr. 531/2012
Artikel 19 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien, met het oog op de 
versterking van het vermogen van alle 
roamingaanbieders om binnen hun 
respectieve retailpakketten voor redelijke 
gebruik tariefopties aan te bieden 

(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 vóór juli 2015 te 
wijzigen, of het niveau ervan te herzien, 
met het oog op de versterking van het 
vermogen van alle roamingaanbieders om 
binnen hun respectieve retailpakketten 
voor redelijke gebruik tariefopties aan te 
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waarbinnen het geldende 
binnenlandsediensttarief voor zowel 
binnenlandse diensten als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, alsof 
laatstgenoemde diensten op het 
thuisnetwerk worden verbruikt.

bieden waarbinnen het geldende 
binnenlandsediensttarief voor zowel 
binnenlandse diensten als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, alsof 
laatstgenoemde diensten op het 
thuisnetwerk worden verbruikt.

Or. en

Amendement 799
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 19

Bestaande tekst Amendement

(8 bis) Artikel 19 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Artikel 19 "Artikel 19

Evaluatie Evaluatie
1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. 
In dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad overeenkomstig lid 2 t/m 6.

(a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum retailtarieven 
te rechtvaardigen;

2. De Commissie brengt vóór 30 
september 2015, na raadpleging van het 
Berec, verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over het al dan niet 
wijzigen van de looptijd, of het herzien 
van het niveau, van de mobiele 
afgiftetarieven en de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in artikel 7, 
9 en 12.

(b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

3. De Commissie brengt vóór 30 juni 2016 
en na een openbare raadpleging verslag 
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uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over onder meer het volgende:

(c) de ontwikkeling van en de te 
verwachten toekomstige trends in de 
wholesale- en retailtarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-, sms- en 
datacommunicatiediensten, in vergelijking 
met de tarieven voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal niveau 
in de lidstaten, opgesplitst naar post-paid-
en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

(a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum retailtarieven 
te rechtvaardigen;

(d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

(b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

(e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;

(c) de ontwikkeling van en de te 
verwachten toekomstige trends in de 
wholesale- en retailtarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-, sms- en 
datacommunicatiediensten, in vergelijking 
met de tarieven voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal niveau 
in de lidstaten, opgesplitst naar post-paid-
en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

(f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

(d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

(g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat het 
verschil tussen roaming- en nationale 

(e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 



PE526.176v01-00 208/232 AM\1013978NL.doc

NL

tarieven nagenoeg nul bedraagt; roamingtarieven en nationale tarieven, met 
inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;

(h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft beschermd 
tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten kon worden ontwikkeld.

(f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

2. Indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten ten behoeve van alle 
Europese consumenten te stimuleren, of 
dat de verschillen tussen roamingtarieven 
en nationale tarieven niet nagenoeg nul 
bedragen, kan de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen indienen om dit probleem aan 
te pakken en aldus een interne markt voor 
mobiele communicatiediensten tot stand 
te brengen waar er uiteindelijk geen 
verschil meer is tussen nationale en 
roamingtarieven. De Commissie zal met 
name onderzoeken of het nodig is:

(g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat het 
verschil tussen roaming- en nationale 
tarieven nagenoeg nul bedraagt;

(a) aanvullende technische en structurele 
maatregelen vast te stellen;

(h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft beschermd 
tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten kon worden ontwikkeld.

(b) de structurele maatregelen te wijzigen; 4. Indien uit het verslag als bedoeld in lid 2
blijkt dat de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven of mobiele 
afgiftetarieven voor roaming moet worden 
gewijzigd dan wel het niveau moet worden 
herzien, dient de Commissie uiterlijk 31 
december 2015 passende voorstellen in bij 
het Europees Parlement en de Raad om 
dit probleem aan te pakken. 

(c) de duur van de maximale 
retailtarieven als bedoeld in de artikelen 

Indien uit het in lid 3 bedoelde verslag 
blijkt dat de structurele maatregelen 
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8, 10 en 13 te verlengen, en eventueel het 
niveau ervan te herzien;

waarin deze verordening voorziet, niet 
volstaan om de mededinging op de interne 
markt voor roamingdiensten ten behoeve 
van alle Europese consumenten te 
stimuleren, of dat de verschillen tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven 
niet nagenoeg nul bedragen, dient de 
Commissie vóór 31 december 2015 bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen in om dit probleem aan te 
pakken en aldus een interne markt voor 
mobiele communicatiediensten tot stand 
te brengen waar er uiteindelijk geen 
verschil meer is tussen nationale en 
roamingtarieven.

(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien;

5. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 1 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag bevat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening, 
waarbij ook de in lid 2 en 3 bedoelde zaken 
aan de orde komen.

(e) andere noodzakelijke voorschriften in 
te voeren, met inbegrip van het 
wegwerken van het onderscheid tussen 
roaming- en nationale tarieven.

6. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het Berec regelmatig 
gegevens van de nationale regelgevende 
instanties over de ontwikkeling van de 
retail- en wholesaletarieven voor spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten. Die 
gegevens worden minstens tweemaal per 
jaar medegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.

3. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 1 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag bevat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening, 
waarbij ook de in de leden 1 en 2 bedoelde 

Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen bekend."
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zaken aan de orde komen.
4. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het Berec regelmatig 
gegevens van de nationale regelgevende 
instanties over de ontwikkeling van de 
retail- en wholesaletarieven voor spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten. Die 
gegevens worden minstens tweemaal per 
jaar medegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.
Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen bekend."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 800
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 231/2012
Artikel 19

Bestaande tekst Amendement

(8 bis) Artikel 19 wordt vervangen door de 
volgende tekst:

"Evaluatie "'1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad overeenkomstig lid 2 t/m 6.

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 

2. De Commissie brengt vóór 30 juni 2015 
en na een openbare raadpleging verslag 
uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over het al dan niet wijzigen van de 
looptijd, of het herzien van het niveau, 
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beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn.
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

van de maximale wholesaletarieven als 
bedoeld in artikel 7, 9 en 12, waarbij ook 
afgiftetarieven in aanmerking worden 
genomen.

(a) of er voldoende concurrentie is om het 
verdwijnen van de maximum 
retailtarieven te rechtvaardigen;

Het Berec stelt, na een openbare 
raadpleging, vóór 30 juni 2015 
richtsnoeren vast over maatregelen ter 
voorkoming van afwijkend of frauduleus 
gebruik overeenkomstig artikel 6 bis.

(b) of er voldoende concurrentie is om de 
maximumretailtarieven af te schaffen;

3. De Commissie brengt vóór 30 juni 2016 
en na een openbare raadpleging verslag 
uit aan het Europees Parlement en de 
Raad over, onder andere:

(c) de ontwikkeling van en de te 
verwachten toekomstige trends in de 
wholesale- en retailtarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-, sms- en 
datacommunicatiediensten, in 
vergelijking met de tarieven voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau in de lidstaten, opgesplitst naar 
post-paid- en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

(a) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

(d) de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die een 
alternatief vormen voor gespreks-, sms-
en dataroamingdiensten, met name in het 
licht van de technologische 
ontwikkelingen;

(b) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

(e) de mate waarin consumenten hebben 
geprofiteerd van prijsdalingen bij 
roamingdiensten, de verscheidenheid van 
tarieven en producten die beschikbaar zijn 
voor consumenten met uiteenlopende 
belgewoontes, en het verschil tussen 
roamingtarieven en nationale tarieven, 
met inbegrip van de beschikbaarheid van 
aanbiedingen die gebaseerd zijn op één 
tarief voor nationale en roamingdiensten;

(c) de mate waarin de uitvoering van de in 
artikel 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten.

(f) de mate van concurrentie op zowel de 
retail- als de wholesalemarkt, met name de 

De Commissie onderzoekt met name of 
het nodig is om aanvullende technische 
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concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

en structurele maatregelen vast te stellen 
of om de structurele maatregelen te 
wijzigen.

(g) de mate waarin de uitvoering van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde structurele 
maatregelen tot meer concurrentie heeft 
geleid op de interne markt voor 
roamingdiensten, en wel in die mate dat 
het verschil tussen roaming- en nationale 
tarieven nagenoeg nul bedraagt;

4. Indien uit het verslag als bedoeld in lid 2 
blijkt dat van de maximale 
wholesaletarieven de looptijd moet 
worden gewijzigd dan wel het niveau moet 
worden herzien, dient de Commissie 
passende voorstellen in bij het Europees 
Parlement en de Raad om dit probleem aan 
te pakken.

(h) de mate waarin het niveau van de 
wholesale- en retailmaximumtarieven de 
klanten op passende wijze heeft 
beschermd tegen buitensporig hoge 
prijzen, terwijl de concurrentie op de 
interne markt voor roamingdiensten kon 
worden ontwikkeld.

Indien uit het verslag als bedoeld in lid 3 
blijkt dat de structurele maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, niet 
volstaan om de concurrentie op de interne 
markt voor roamingdiensten ten behoeve 
van alle Europese consumenten te 
stimuleren, dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen in om dit probleem aan te 
pakken.

2. Indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de interne markt voor 
roamingdiensten ten behoeve van alle 
Europese consumenten te stimuleren, of 
dat de verschillen tussen roamingtarieven 
en nationale tarieven niet nagenoeg nul 
bedragen, kan de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad passende 
voorstellen indienen om dit probleem aan 
te pakken en aldus een interne markt voor 
mobiele communicatiediensten tot stand 
te brengen waar er uiteindelijk geen 
verschil meer is tussen nationale en 
roamingtarieven. De Commissie zal met 
name onderzoeken of het nodig is:

In beide gevallen worden voorstellen voor 
passende maatregelen tegelijk met de 
verslagen ingediend.

(a) aanvullende technische en structurele 
maatregelen vast te stellen;

5. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 3 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag omvat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
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roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening.

(b) de structurele maatregelen te wijzigen; 6. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het Berec regelmatig 
gegevens van de nationale regelgevende 
instanties over de ontwikkeling van de 
retail- en wholesaletarieven voor spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten. Die 
gegevens worden minstens tweemaal per 
jaar medegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.

(c) de duur van de maximale 
retailtarieven als bedoeld in de artikelen 
8, 10 en 13 te verlengen, en eventueel het 
niveau ervan te herzien;

Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen openbaar."

(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien;
(e) andere noodzakelijke voorschriften in 
te voeren, met inbegrip van het 
wegwerken van het onderscheid tussen 
roaming- en nationale tarieven.
3. Voorts dient de Commissie om de twee 
jaar na het in lid 1 bedoelde verslag een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad. Elk verslag bevat een overzicht van 
het toezicht op de levering van 
roamingdiensten in de Unie en een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van deze verordening, 
waarbij ook de in de leden 1 en 2 bedoelde 
zaken aan de orde komen.

4. Om de ontwikkeling van de concurrentie 
op de roamingmarkten in de gehele Unie te 
beoordelen, verzamelt het Berec regelmatig 
gegevens van de nationale regelgevende 
instanties over de ontwikkeling van de 
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retail- en wholesaletarieven voor spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten. Die 
gegevens worden minstens tweemaal per 
jaar medegedeeld aan de Commissie. De 
Commissie maakt deze gegevens bekend.
Ook verzamelt het Berec elk jaar 
informatie van de nationale regelgevende 
instanties inzake de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de verschillende 
tarieven die exploitanten hun klanten 
aanbieden. De Commissie maakt deze 
gegevens en bevindingen bekend."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:NL:PDF)

Amendement 801
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas, Edit 
Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 3 wordt het volgende 
lid 2 bis toegevoegd:
de adviserende rol van het Berec 
voorafgaand aan wetgevingsvoorstellen 
voor de elektronischecommunicatiesector 
moet stelselmatig worden gemaakt;

Or. en

Amendement 802
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)
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Beschikking Nr. 243/2012/EU
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Wijzigingen van Besluit nr. 243/2012/EU
De nationale bevoegde autoriteiten zien er 
bij de totstandbrenging van de structuur 
van de voor de toewijzing van de 
radiospectrum te betalen 
licentievergoedingen op toe dat de 
gekozen vergoedingsstructuur de 
tijdspanne waarbinnen nieuwe netwerken 
en diensten ter beschikking worden 
gesteld aan consumenten en burgers 
wordt geminimaliseerd door:
(a) te kijken naar de relatieve voordelen 
van alternatieve vergoedingsstructuren -
met inbegrip van de betaling van vaste 
jaarlijkse vergoedingen voor de gehele 
duur van de licentie, dit qua impact op 
investeringen, innovatie en de 
beschikbaarheid van een specifieke dienst 
in de gehele Europese Unie; alsmede
(b) te overwegen de inning van dergelijke 
vergoedingen aan te vangen vanaf het 
moment van lancering van de diensten die 
afhankelijk zijn van het toegewezen 
radiospectrum. 

Or. en

Motivering

De vergoedingsstructuur die momenteel overal in de Unie in het leeuwendeel van de gevallen 
wordt gehanteerd, wordt gekenmerkt door grote betalingen vooraf die niet goed aansluiten op 
de timing van de benodigde netwerkinvesteringen en de timing van de inkomstenstroom uit het 
gebruik van het toegekende radiospectrum. Dit is een evenwichtigere aanpak die rekening 
houdt met de volledige gevolgen van alternatieve vergoedingsstructuren op investeringen en 
innovatie.

Amendement 803
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend.
De volgende verslagen worden om de vier 
jaar ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing van 
andere rechtsinstrumenten, waarbij in het 
bijzonder rekening wordt gehouden met 
ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen
worden gepubliceerd.

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. In ieder geval moet 
de Commissie vóór 30 juni 2015 het 
gehele rechtskader op het gebied van de 
elektronische communicatie herzien en 
evalueren en een verslag voorleggen aan 
het Europees Parlement en de Raad 
waarin zij passende voorstellen doet tot 
wijziging van deze verordening en tot 
aanpassing van andere rechtsinstrumenten.

De evaluatie moet in het bijzonder de 
volgende aspecten omvatten:
- een onderzoek naar de vraag of de 
asymmetrische significante prijs op de 
markt en de toegangsvoorschriften 
misschien op een andere manier geregeld 
kunnen worden.
- een beoordeling van de vraag of verdere 
regelgeving op dit gebied noodzakelijk is 
en of het mogelijk is deze regelgeving op 
alle marktdeelnemers ook buiten de 
waardeketen toe te passen.
- de waarborg dat gebruikers van digitale 
diensten deze diensten ook kunnen 
controleren en dat bij het overstappen 
naar een ander besturingssysteem 
portabiliteit is gegarandeerd.
- Alle marktdeelnemers moeten onder 
gelijke voorwaarden kunnen opereren; dit 
moet gelden voor zowel aanbieders van 
"over the top"-onlinediensten als 
aanbieders van telecommunicatiediensten.
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Bovendien moet worden verzekerd dat 
gebruikers van "over the top"-
onlinediensten beschermd worden met 
beginselen als transparantie, niet-
discriminatie, openheid, portabiliteit, 
interoperabiliteit en gemakkelijk 
overstappen, zoals reeds het geval is bij 
telecommunicatieaanbieders.

Or. de

Amendement 804
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend. 
De volgende verslagen worden om de vier 
jaar ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing 
van andere rechtsinstrumenten, waarbij 
in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen 
worden gepubliceerd.

De Commissie voert een allesomvattende
evaluatie en herziening uit van alle 
regelgeving voor elektronische 
communicatie en dient vóór 30 juni 2015 
een verslag in bij het Europees Parlement 
en de Raad voorzien van passende 
voorstellen.

Het onderzoek geschiedt door:
- te beoordelen of de asymmetrische, 
SMP-gerelateerde prijs en 
toegangsregulering uit de EU-regelgeving 
geschrapt kan worden; 
- de noodzaak te analyseren tot 
handhaving van de resterende regelgeving 
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die symmetrisch van toepassing zou zijn
op alle spelers op de markt in de gehele 
convergerende waardeketen;
- ervoor te zorgen dat de gebruikers van 
digitale diensten hun digitale leven en 
gegevens kunnen beheren door 
belemmeringen voor het overstappen 
tussen besturingssystemen weg te nemen 
zonder daarbij hun toepassingen en 
gegevens te verliezen;
- te zorgen voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden met en 
afdoende bescherming van consumenten 
die gebruik maken van 'over the top' 
onlinediensten in vergelijking met 
telecommunicatiediensten, door regels 
vast te stellen die de toepassing 
waarborgen van gevestigde beginselen 
voor de levering van elektronische 
communicatiediensten op 'over the top' 
onlinediensten, zoals bijvoorbeeld 
transparantie, non-discriminatie, 
openheid, eenvoudig overstappen, 
interoperabiliteit, "any-to-any"-
communicatie en overdraagbaarheid.

Or. en

Motivering

In its Communication accompanying this legislative proposal the Commission acknowledges 
the transitory nature of SMP based asymmetric ex-ante regulation and the need to establish a 
level playing field with so called ‘over the top’ online services in a converging all IP market. 
These are two basic requirements to provide for competitive framework conditions for the 
European ICT industry and we cannot afford to postpone these changes, essential for the 
recovery of our strategically important ICT sector. When the next revised framework will 
enter into force, we will have experienced two decades of transitory sector specific ex-ante
SMP regulation. Already today we clearly observe that telecommunications markets are 
competitive and with the underlying market structure and established wholesale markets 
competition rules are already today able to sufficiently guarantee the competitive functioning 
of telecommunications markets in Europe. This does not mean that we do not need to continue 
to provide for symmetric rules, applicable to all market players independent of any SMP to 
ensure basic security requirements and to sufficiently protect consumers. Well established 
principles which have proven their value in protecting consumers and keeping markets open 
for competition like any-to-any-communication, portability, non-discrimination, openness of 
platforms, transparency and the like should be applied in an appropriate way to all players in 
the converging all IP world.
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Amendement 805
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
Verordening (EU) Nr. 531/2012
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend.
De volgende verslagen worden om de vier 
jaar ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing 
van andere rechtsinstrumenten, waarbij 
in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen 
worden gepubliceerd.

De Commissie onderwerpt het gehele 
rechtskader inzake elektronische 
communicatie aan een uitvoerige
beoordeling en evaluatie en legt vóór 31 
maart 2015 haar bevindingen, met 
inbegrip van pertinente 
wijzigingsvoorstellen voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. de

Amendement 806
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend.

De Commissie onderwerpt het gehele 
rechtskader inzake elektronische 
communicatie aan een uitvoerige 
beoordeling en evaluatie en legt vóór 30
juni 2015 een verslag voor aan het 
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De volgende verslagen worden om de vier 
jaar ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing 
van andere rechtsinstrumenten, waarbij 
in het bijzonder rekening wordt gehouden 
met ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen 
worden gepubliceerd.

Europees Parlement en de Raad, waarin zij
passende voorstellen doet.

Or. de

Amendement 807
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend. De 
volgende verslagen worden om de vier jaar 
ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing van 
andere rechtsinstrumenten, waarbij in het 
bijzonder rekening wordt gehouden met 
ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze verslagen 
worden gepubliceerd.

De Commissie brengt op gezette tijden 
verslag uit over de evaluatie en herziening 
van deze verordening aan het Europees 
Parlement en de Raad. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 1 juli 2018 ingediend. De 
volgende verslagen worden om de vier jaar 
ingediend. De Commissie doet, indien 
nodig, passende voorstellen tot wijziging 
van deze verordening en tot aanpassing van 
andere rechtsinstrumenten, waarbij in het 
bijzonder rekening wordt gehouden met 
ontwikkelingen binnen de 
informatietechnologie en de stand van de 
vooruitgang binnen de 
informatiemaatschappij. Deze herziening 
omvat onder meer: 

Or. en

Amendement 808
Werner Langen, Herbert Reul
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De herziening door de Commissie

Or. de

Amendement 809
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) De herziening omvat onder meer de 
Aanbeveling van de Commissie van 17 
december 2007 betreffende relevante 
producten- en dienstenmarkten in de 
elektronische-communicatiesector die aan 
regelgeving ex ante kunnen worden 
onderworpen overeenkomstig Richtlijn 
2002/17/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, met 
inbegrip van de “drie criteria”-toetsing. 
De Aanbeveling van de Commissie van 17 
december 2007 betreffende relevante 
producten- en dienstenmarkten blijft tot 
aan de algehele herziening van het 
regelgevend kader van kracht;

Or. en

Motivering

De potentiële wijziging van het huidige regelgevings- en mededingingsmodel van de EU moet 
gepaard gaan met een algehele analyse, een openbare raadpleging en een effectbeoordeling. 
Deze verordening of uitvoeringshandelingen van de Commissie mogen geen afbreuk doen aan 
een dergelijke analyse. Daarom is het een slechte zaak de huidige toepasselijke lijst van 
relevante markten te wijzigen nog voordat de medewetgevers er naar aanleiding van de 
analyse overeenstemming over hebben bereikt.
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Amendement 810
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter i (nieuw) Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) pan-Europese diensten en aanbieders, 
waarbij de mogelijkheid voor de 
Commissie om transnationale markten te 
identificeren overeenkomstig artikel 15, 
lid 4, van Richtlijn 2002/21/EG, in 
aanmerking wordt genomen;

Or. en

Amendement 811
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter i (nieuw) Door de Commissie voorgestelde tekst

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de ontwikkeling van wereldwijd 
concurrentievaardige pan-Europese 
aanbieders en het aanbieden van 
grensoverschrijdende diensten aan 
bedrijven vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 812
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) gaat na of een einde gemaakt kan 
worden aan de asymmetrische en op SMP 
gebaseerde prijs- en toegangsregelgeving;

Or. de

Amendement 813
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) vaststellen van transnationale 
markten, in eerste instantie ten minste met 
betrekking tot diensten voor bedrijven; 
aanbieders in staat stellen het Berec ervan 
in kennis te stellen dat zij voornemens zijn 
diensten te verlenen aan deze markten; en 
toezicht van het Berec op aanbieders die 
diensten verlenen aan deze markten;

Or. en

Amendement 814
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) beoordeelt in hoeverre er nog steeds 
behoefte is aan de bestaande regelgeving 
die op alle marktdeelnemers van de 
waardeketen in gelijke mate van 
toepassing is;

Or. de
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Amendement 815
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) waarborgt dat consumenten en 
gebruikers van digitale diensten in staat 
zijn hun digitale identiteit en data te 
controleren door de overstap naar een 
ander besturingssysteem te 
vergemakkelijken en zonder verlies van 
toepassingen en data mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 816
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) één enkele EU-machtiging, met 
inbegrip van pan-Europese 
spectrumveilingen en de 
toezichtsstructuur voor het kader als 
geheel;

Or. en

Amendement 817
Werner Langen, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt 4 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) waarborgt dat uniforme uitgangs- en 
concurrentievoorwaarden op 
telecommunciatiediensten en OTT-
diensten zullen worden toegepast en dat 
gebruikers van OTT-diensten aldus van 
voldoende bescherming verzekerd kunnen 
zijn. Daarbij wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de beginselen 
inzake transparantie, niet-discriminatie 
en interoperabiliteit alsmede met de 
mogelijkheid van een gemakkelijke 
overstap naar andere aanbieders.

Or. de

Amendement 818
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – punt iv (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) uitgebreidere toepassing van 
functionele scheiding als optie door het 
uitzonderlijke karakter van de 
verplichting op te heffen, waardoor meer 
stimulansen worden gecreëerd voor 
netwerkinvesteringen en de interne markt 
voor elektronische communicatie verder 
ontwikkeld;

Or. en

Amendement 819
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter v (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) De bevordering van het wereldwijde 
concurrentievermogen van de Unie en de 
Europese digitale sector, alsook 
investeringen en innovatie.

Or. en

Amendement 820
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Europese regelgevende en 

toezichthoudende autoriteit voor de 
Europese interne markt voor 
elektronische communicatie

Er wordt een onafhankelijke Europese 
regelgevende en toezichthoudende 
autoriteit voor de Europese interne markt 
voor elektronische communicatie 
opgericht met als doel de goede werking 
van de Europese markt voor elektronische 
communicatie te reguleren en er toezicht 
op te houden. De werkingskosten van deze 
onafhankelijke autoriteit worden 
verzekerd door een verplichte bijdrage die 
op elektronische communicatie wordt 
geheven.

Or. fr

Amendement 821
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 [...] Schrappen

Or. en

Amendement 822
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – kopje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VOOR 
AANBIEDINGEN VAN EUROPESE 
VIRTUELE 
BREEDBANDTOEGANGSPRODUCTE
N

MINIMUMPARAMETERS VOOR 
AANBIEDINGEN VAN 
HOOGWAARDIGE EUROPESE 
TOEGANGSPRODUCTEN VOOR DE 
LEVERING VAN PAN-EUROPESE 
ZAKELIJKE 
COMMUNICATIEDIENSTEN

Or. en

Amendement 823
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. [...] Schrappen

Or. en

Amendement 824
Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wholesaletoegangsproduct voor vaste 
netwerken, aangeboden op laag 3 
(netwerklaag) van het 7-laags model voor 
communicatieprotocollen van de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie, op het IP-bitstreamniveau, 
met handoverpunten die een hogere mate 
van bronaggregatie bieden, zoals op 
nationaal en/of regionaal niveau

AANBOD 1: Hoogwaardig 
wholesaletoegangsproduct voor vaste 
netwerken, aangeboden op laag 3 
(netwerklaag) van het 7-laags model voor 
communicatieprotocollen van de 
Internationale Organisatie voor 
Normalisatie, op het IP-bitstreamniveau, 
met handoverpunten die een hogere mate 
van bronaggregatie bieden, zoals op 
nationaal en/of regionaal niveau

Or. en

Amendement 825
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – punt 2.2 bis – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mogelijkheid om verschillende niveaus 
van dienstverleningskwaliteit (bijv. QoS 1, 
2 en 3) te ondersteunen met betrekking tot:

Mogelijkheid om hoge niveaus van 
dienstverleningskwaliteit te ondersteunen 
met betrekking tot;

Or. en

Amendement 826
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. AANBOD 3: 3. AANBOD 2:

Or. en
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Amendement 827
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:
- Een beschrijving van het 
connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.
Netwerkfunctionaliteiten:
- connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk 
maken:
- spraakoproepen en videogesprekken;
- het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
alsmede
- gegevenskritieke toepassingen.

Or. en

Amendement 828
Marietje Schaake

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:
- Een beschrijving van het 
connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.
Netwerkfunctionaliteiten:
- connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk 
maken:
- spraakoproepen en videogesprekken;
- het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
alsmede
- gegevenskritieke toepassingen.

Or. en

Amendement 829
Petra Kammerevert

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:
– Een beschrijving van het 
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connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.
Netwerkfunctionaliteiten:
– connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk
maken:
– spraakoproepen en videogesprekken;
– het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
en
– gegevenskritieke toepassingen.

Or. de

Amendement 830
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:
- Een beschrijving van het 
connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.
Netwerkfunctionaliteiten:
- connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk 
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maken:
- spraakoproepen en videogesprekken;
- het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
alsmede
- gegevenskritieke toepassingen.

Or. en


