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B7-0000/2011

Resolutie van het Europees Parlement over de Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's - Het open internet en netneutraliteit in Europa

Het Europees Parlement,

– gezien Mededeling COM(2011)0222 def. van de Commissie van 19 april 2011 over het 
open internet en netneutraliteit in Europa,

– gezien de vraag van xx xx xxxx aan de Raad over de Mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van 
de Regio's - Het open internet en netneutraliteit in Europa (O-xxxx/xxxx - B7 0000/2011),

– gezien de verklaring van de Commissie over netneutraliteit (2009/C 308/02) van 18 
december 2009,

– gezien de artikelen 1 (8) (g) en 8 (4) (g) van Richtlijn 2009/140/EG van 25 november 
2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk 
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, 

– gezien de artikelen 21, 22 (3) en 30 (6) van Richtlijn 2002/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking tot elektronische communicatienetwerken en -diensten 
(Universeledienstrichtlijn),

– gezien artikel 1 (14) (g) van Richtlijn 2009/136/EG van 25 november 2009 tot wijziging 
van Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische 
communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende 
samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving 
van de wetgeving inzake consumentenbescherming, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) en het Bureau,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2011 over Europese breedband: investeren in digitale groei,

– gezien Mededeling COM(2010)0245 def. van de Commissie van 19 mei 2010 over de 
Digitale Agenda voor Europa,

– gezien de conclusies van de Raad van 31 mei 2010 over de "Digitale Agenda voor 
Europa",
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– gezien Mededeling COM(2011)206 def. van de Commissie van 13 april 2011 over de 
"Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het 
versterken van het vertrouwen - Samen werk maken van een nieuwe groei",

– gezien de top over "Open internet en netneutraliteit in Europa", die het Europees 
Parlement en de Europese Commissie op 11 november 2010 samen in Brussel hebben 
georganiseerd, 

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de Raad voornemens is tijdens de op 13 december 2011 te houden 
zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie conclusies aan te nemen met 
betrekking tot het open internet en netneutraliteit in Europa;

B. overwegende dat de EU-lidstaten tegen 25 mei 2011 hadden moeten voldoen aan het 
nieuwe EU-telecompakket 2009 en dat de Commissie al de nodige maatregelen heeft 
getroffen om ervoor te zorgen dat de beginselen van het EU-Verdrag en van het "acquis 
communautaire" in acht worden genomen;

C. overwegende dat het Europees Parlement de Commissie ertoe heeft opgeroepen de 
neutraliteit en het open karakter van het internet te beschermen en eindgebruikers beter in 
staat te stellen om informatie op te vragen en te verspreiden en naar eigen inzicht gebruik 
te maken van de bestaande applicaties en diensten; 

D. overwegende dat de Commissie het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie (BEREC) heeft verzocht een onderzoek in te stellen naar de 
belemmeringen om van exploitant te wisselen, naar de mogelijkheden om internetverkeer 
te blokkeren of af te knijpen en naar de transparantie en kwaliteit van de in de lidstaten 
aangeboden servicevoorzieningen; 

E. overwegende dat internetdiensten op internationale schaal worden aangeboden en dat het 
internet het zenuwcentrum is van de mondiale economie; 

F. overwegende dat breedband en internet, zoals ook wordt onderstreept in de digitale 
agenda voor Europa, met name belangrijke aanjagers zijn voor de economische groei, de 
werkgelegenheid en de versterking van het concurrentievermogen van Europa op 
mondiaal niveau;

G. overwegende dat Europa alleen door het stimuleren van een goed functionerende interne 
digitale markt in staat zal zijn de mogelijkheden van de digitale economie volledig te 
benutten; 

1. is ingenomen met de mededeling van de Commissie en stemt in met de daarin vervatte 
analyse, in het bijzonder wat betreft de noodzaak tot handhaving van het open en neutrale 
karakter van het internet;
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2. merkt op dat er in de huidige context geen duidelijke behoefte is aan bijkomende 
regulering op het gebied van netneutraliteit;

3. staat positief tegenover de activiteiten van het BEREC op dit terrein en roept de lidstaten, 
en met name de NRI's, ertoe op nauw samen te werken met het BEREC;

4. dringt bij de lidstaten aan op een consistent beleid op het stuk van netneutraliteit en op de 
effectieve tenuitvoerlegging van het nieuwe EU-telecompakket; 

5. onderstreept dat bij het zoeken van oplossingen in de sfeer van netneutraliteit altijd vanuit 
een gemeenschappelijke Europese invalshoek moet worden gedacht;

6. wijst met nadruk op het belang van samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten en 
met name tussen de NRI's, alsook met de Commissie, zodat de EU ten volle van het 
potentieel van het internet kan profiteren; 

7. erkent dat er behoefte is aan een doordacht internetverkeersbeheer om te waarborgen dat 
de connectiviteit van de eindgebruiker niet wordt verstoord door congestieproblemen, 
maar dringt tevens aan op transparantie in het gevoerde verkeersbeheer;

8. vestigt de aandacht op de problemen die kunnen optreden wanneer afbreuk wordt gedaan 
aan het netneutraliteitsbeginsel, en die bijvoorbeeld de vorm kunnen aannemen van 
concurrentievervalsing, innovatieobstakels, beperkingen op de vrijheid van meningsuiting, 
verzwakking van het consumentenbewustzijn en inbreuken op de privacy, en merkt op dat 
gebrek aan netneutraliteit zowel voor bedrijven en consumenten als voor de samenleving 
in haar geheel negatief uitpakt; 

9. wijst er eens te meer op dat het regelgevingskader van de EU gericht is op bevordering 
van effectieve concurrentie en dat derhalve alle maatregelen in de sfeer van netneutraliteit 
– ook los van de bestaande concurrentiewetgeving – instrumenten zouden moeten 
aanreiken om eventuele concurrentievervalsende praktijken tegen te gaan, moeten 
resulteren in investeringen en de toepassing van nieuwe innovatiegerichte 
businessmodellen moeten faciliteren;

10. beschouwt transparantie, hoogwaardige dienstverlening en gemakkelijk kunnen 
overstappen als noodzakelijke voorwaarden om netneutraliteit te kunnen garanderen, 
zodat de vrije keuze en gebruiksmogelijkheden van de consument verzekerd zijn; 

11. verzoekt de Commissie na te gaan in hoeverre er ter wille van de concurrentie en de vrije 
keuze van de consument nog behoefte is aan extra sturing met betrekking tot het 
netneutraliteitsconcept; 

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.


