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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur betreurt dat het voorstel voor een verordening voor een connectief continent zo 
laat in de zittingsperiode van het Europees Parlement is ingediend. De 
telecommunicatiesector en de dienstverlening via elektronische-communicatienetwerken zijn 
van fundamenteel belang voor het concurrentievermogen van de Europese Unie op de lange 
termijn. Het tijdschema dat is voorzien voor de behandeling van deze wetgeving, die zulke 
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de mobiele economie en dus ook voor de economie in 
haar geheel, is onrealistisch.

Het Europees Parlement had de gelegenheid moeten krijgen om met betrekking tot de 
voorgestelde verordening haar eigen diensten om een grondige effectbeoordeling te vragen en 
had voldoende tijd moeten krijgen om een brede openbare raadpleging te organiseren. De 
rapporteur wijst voorts op de kritische houding van het Berec ten aanzien van het voorstel van 
de Commissie. 

Als laatste opmerking vooraf wil de rapporteur benadrukken dat economische actoren 
behoefte hebben aan een ondersteunend klimaat en aan rechtszekerheid. Daarom verbaast de 
rapporteur zich erover dat de Commissie nu, een jaar na de aanneming van de Roaming III-
verordening, opnieuw een voorstel voor een verordening betreffende internationale roaming 
heeft ingediend.

De rapporteur voor advies schenkt in dit advies van de Commissie juridische zaken speciale 
aandacht aan drie gebieden:

Ten eerste: de EU-machtiging. De invoering van een Europese machtiging creëert een extra 
regelgevingslaag, terwijl de noodzaak daarvan onvoldoende is aangetoond. De rapporteur is 
van oordeel dat belemmeringen voor het aanbieden van grensoverschrijdende diensten 
weggenomen kunnen worden door te zorgen voor betere coördinatie tussen de nationale 
regelgevende instanties en binnen het Berec, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
eenvormig meldingsmodel. De rapporteur stelt dan ook voor om hoofdstuk 2 van de 
voorgestelde verordening te schrappen en Richtlijn 2002/20 (de machtigingsrichtlijn) op een 
aantal punten te wijzigen.

Ten tweede: netneutraliteit. De rapporteur voor advies stelt voor aanbieders de mogelijkheid 
te bieden gespecialiseerde diensten aan te bieden waar eindgebruikers profijt van kunnen 
trekken, mits deze diensten de algemene kwaliteit van internettoegangsdiensten niet schaden. 
Daarnaast moeten, rekening houdend met de verschillende rechtsstelsels van de lidstaten, 
redelijke verkeersbeheermaatregelen genomen kunnen worden, onder de voorwaarde dat de 
consumenten van een open internet kunnen profiteren.

Ten derde: de rechten van eindgebruikers. De rapporteur voor advies stelt voor de artikelen 25 
t/m 30 te schrappen, omdat volledige harmonisatie niet voordelig is voor consumenten. 
Voorgesteld wordt Richtlijn 2002/22 (de universeledienstenrichtlijn) te wijzigen en een aantal 
daarin opgenomen rechten te actualiseren. 

AMENDEMENTEN
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De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, 
onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Ongeacht hoe de aanbieder 
elektronische-communicatienetwerken 
wenst te exploiteren of 
grensoverschrijdende elektronische-
communicatiediensten wenst aan te 
bieden, moet de regelgeving zoals van 
toepassing op een Europese 
elektronische- communicatieaanbieder 
neutraal zijn ten aanzien van de 
commerciële keuzes waarop de 
organisatie van functies en activiteiten in 
de lidstaten berust. Daarom moet de 
lidstaat waar de strategische beslissingen 
betreffende het aanbieden van de 
elektronische-communicatienetwerken of 
-diensten worden genomen, worden 
aangemerkt als lidstaat van herkomst van 
een Europese elektronische-
communicatieaanbieder, ongeacht de 
bedrijfsstructuur van de onderneming. 

Schrappen

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EU-machtiging moet worden 
gebaseerd op de algemene machtiging in 
de lidstaat van herkomst. De machtiging 
mag niet worden onderworpen aan 
voorwaarden die reeds van toepassing zijn 
krachtens bestaande nationale wetgeving 
welke niet specifiek voor de elektronische-
communicatiesector is. Daarnaast moeten 
de bepalingen van deze verordening en 

Schrappen
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van Verordening (EU) nr. 531/2012 ook 
gelden voor Europese aanbieders van 
elektronische communicatie.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De meeste sectorspecifieke 
voorwaarden, bijvoorbeeld in verband met 
toegang tot of veiligheid en integriteit van 
netwerken of toegang tot 
noodhulpdiensten, zijn sterk gebonden 
aan de plaats waar het netwerk zich 
bevindt of waar de dienst wordt verleend. 
Dientengevolge kan een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie onderworpen worden aan 
voorwaarden van de lidstaat waarin hij 
actief is, voor zover dit in deze 
verordening niet anders is bepaald.

Schrappen

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Wanneer een lidstaat een bijdrage 
van de sector verlangt om de 
verplichtingen met betrekking tot de 
universele dienst en de administratieve 
kosten van de nationale regelgevende 
instanties te financieren, moeten de 
criteria en procedures voor de verdeling 
van de bijdragen evenredig en niet-
discriminerend zijn ten aanzien van de 
Europese aanbieders van elektronische 
communicatie, om zo de toegang tot de 
grensoverschrijdende markt niet te 
belemmeren, met name voor nieuwkomers 
en kleinere aanbieders. Indien van 

Schrappen
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individuele ondernemingen bijdragen 
worden gevraagd, moet derhalve rekening 
worden gehouden met het marktaandeel 
van de bijdragende onderneming wat de 
in de desbetreffende lidstaat gerealiseerde 
omzet betreft, en moet een de-
minimisdrempel worden toegepast.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er moet voor worden gezorgd dat 
Europese aanbieders van elektronische 
communicatie in vergelijkbare 
omstandigheden niet worden 
gediscrimineerd door verschillende 
lidstaten en dat in de interne markt 
consistente regulerende praktijken 
worden toegepast, met name wat betreft de 
maatregelen die binnen de werkingssfeer 
van de artikelen 15 of 16 van 
Richtlijn 2002/21/EG of de artikelen 5 of 
8 van Richtlijn 2002/19/EG vallen. 
Europese aanbieders van elektronische 
communicatie moeten daarom recht 
hebben op gelijke behandeling door de 
verschillende lidstaten in objectief 
vergelijkbare situaties om meer 
geïntegreerde multiterritoriale activiteiten 
mogelijk te maken. Voorts moeten er in 
deze gevallen specifieke procedures op 
EU-niveau zijn voor de toetsing van 
ontwerpbesluiten inzake corrigerende 
maatregelen in de zin van artikel 7 bis van 
Richtlijn 2002/21/EG, om 
ongerechtvaardigde verschillen in de 
verplichtingen van Europese aanbieders 
van elektronische communicatie in 
verschillende lidstaten te voorkomen. 

Schrappen
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De regelgevende en toezichthoudende 
bevoegdheden over Europese aanbieders 
van elektronische communicatie moeten 
worden verdeeld tussen de lidstaat van 
herkomst en de lidstaat van ontvangst, 
met het oog op het verminderen van de 
belemmeringen voor toegang, terwijl 
verzekerd moet worden dat de 
toepasselijke voorwaarden voor het 
aanbieden van elektronische-
communicatiediensten en -netwerken 
daadwerkelijk worden nageleefd. Hoewel 
elke nationale regelgevende instantie 
toezicht moet houden op de naleving van 
de overeenkomstig EU-recht op haar 
grondgebied toepasselijke voorwaarden, 
met inbegrip van sancties en voorlopige 
maatregelen, moet alleen de nationale 
regelgevende instantie in de lidstaat van 
herkomst gemachtigd zijn de rechten van 
een Europese aanbieder van elektronische 
communicatie om in de Unie of in een 
deel hiervan elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
te bieden, in te trekken of op te schorten. 

Schrappen

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het radiospectrum is een publiek 
goed en een essentiële hulpbron van de 
interne markt voor mobiele, draadloze 
breedband- en satellietcommunicatie in de 
Unie. De ontwikkeling van draadloze 
breedbandcommunicatie draagt bij tot de 
verwezenlijking van de Digitale Agenda 

Schrappen
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voor Europa en met name het doel om 
tegen 2020 de burgers van de Unie 
toegang tot breedband met een snelheid 
van ten minste 30 Mbps te verlenen, en de 
Unie van breedband met de hoogst 
mogelijke snelheid en capaciteit te 
voorzien. De Unie loopt echter achter op 
andere regio’s van wereldformaat –
Noord-Amerika, Afrika en delen van Azië 

– met betrekking tot de invoering en 
penetratie van de nieuwste generatie 
draadloze breedbandtechnologieën die 
nodig zijn om deze beleidsdoelstellingen te 
realiseren. Het stapsgewijze proces om de 
800 MHz-band voor draadloze 
breedbandcommunicaties te vergunnen en 
ter beschikking te stellen, waarbij meer 
dan de helft van de lidstaten uitstel vragen 
of er niet in slagen tegen de in 
Besluit 243/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad23 inzake het 
programma voor het radiospectrumbeleid 
(RSPP) gestelde termijn, bewijst dat er 
dringend maatregelen nodig zijn zelfs 
binnen de looptijd van het huidige RSPP. 
Maatregelen van de Unie om in 
overeenstemming met Beschikking nr. 
676/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad24 de voorwaarden inzake 
beschikbaarheid en efficiënt gebruik van 
het radiospectrum voor draadloze 
breedbandcommunicatie te harmoniseren 
zijn niet voldoende gebleken om dit 
probleem aan te pakken.

___________
23 Besluit nr. 243/2012/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 14 
maart 2012 tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma voor het 
radiospectrumbeleid, PB L 81 van 
21.3.2012.
24 Beschikking nr. 676/2002/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 maart 2002 inzake een 
regelgevingskader voor het 
radiospectrumbeleid in de Europese 
Gemeenschap 
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(radiospectrumbeschikking) (PB L 108 
van 24.4.2002, blz. 1).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) In de context van geleidelijke migratie 
naar ‘volledige IP-netwerken’ belemmert
het gebrek aan beschikbaarheid van 
connectiviteitsproducten op basis van het 
IP-protocol voor verschillende klassen 
diensten met garandeerde kwaliteit van 
dienstverlening, die communicatiepaden 
tussen netwerkdomeinen en over 
netwerkgrenzen heen zowel binnen als 
tussen de lidstaten mogelijk maken, de 
ontwikkeling van applicaties die op 
toegang tot andere netwerken berusten, 
waardoor de technologische innovatie 
beperkt blijft. Bovendien verhindert deze 
situatie de verdere verspreiding van 
efficiëntiewinsten ten gevolge van het 
beheer en het aanbod van IP-netwerken 
en connectiviteitsproducten met 
gegarandeerde kwaliteit van 
dienstverlening, in het bijzonder betere 
beveiliging, betrouwbaarheid, flexibiliteit, 
kosteneffectiviteit en snellere termijnen 
voor productlevering, waar 
netwerkaanbieders, dienstverleners en 
eindgebruikers de vruchten van plukken. 
Het is daarom noodzakelijk de wijze 
waarop deze producten worden ontwerpen 
en beschikbaar worden gesteld, te 
harmoniseren en dit onder redelijke 
voorwaarden, waaronder indien daarom 
wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de 
betrokken elektronische-
communicatieondernemingen om 
kruisleveringen te verrichten.

(36) In de context van geleidelijke migratie
naar ‘volledige IP-netwerken’ kan het 
gebrek aan beschikbaarheid van 
connectiviteitsproducten op basis van het 
IP-protocol voor verschillende klassen 
diensten met een welomschreven kwaliteit 
van dienstverlening binnen gesloten 
communicatienetwerken die gebruik 
maken van het internetprotocol op basis 
van strenge toegangscontrole, de 
ontwikkeling van diensten die voor hun 
juiste werking op deze welomschreven 
kwaliteit berusten, belemmeren. Een 
geharmoniseerde aanpak van het ontwerp 
en de beschikbaarheid van deze diensten 
is daarom noodzakelijk, waaronder het 
inbouwen van zekerheden om te 
garanderen dat de verbeterde kwaliteit 
niet functioneel identiek is, dat deze niet 
nadelig is voor de prestaties, de 
betaalbaarheid of de kwaliteit van de 
internettoegangsdiensten of dat deze de 
concurrentiekracht, innovatie of 
netneutraliteit niet ondermijnt.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(45) De afgelopen decennia heeft het 
internet zich ontwikkeld tot een open 
platform voor innovatie met lage drempels 
voor eindgebruikers, aanbieders van 
inhoud en toepassingen en aanbieders van 
internettoegang. De fundamentele gelijke 
behandeling en non-discriminatie bij de 
overdracht van gegevenspakketten, 
ongeacht de inhoud, dienst, toepassing, 
herkomst of bestemming, moeten in de 
gehele EU wettelijk worden beschermd 
om er blijvend voor te zorgen dat elke 
internetgebruiker in beginsel toegang 
heeft tot alle inhoud, diensten of 
toepassingen op internet of deze zelf kan 
aanbieden. Aanbieders van 
toegangsnetwerken hebben de algemene 
plicht om gegevenspakketten over te 
dragen en gebruikers, ongeacht de 
herkomst, bestemming of aard van de over 
te dragen inhoud, diensten of 
toepassingen, overdrachtsdiensten van 
voldoende kwaliteit te bieden, die steeds 
aan de technologische ontwikkelingen 
worden aangepast. Het open en niet-
discriminerende karakter van internet 
speelt een sleutelrol bij het stimuleren van 
innovatie en economische efficiëntie. 
Deze essentiële kenmerken leveren een 
bijdrage tot het waarborgen van de 
vrijheid en verscheidenheid van 
meningsuiting in de media en in de 
culturele sector. Het bestaande 
regelgevingskader is gericht op de 
bevordering van de mogelijkheden voor 
eindgebruikers om toegang te verkrijgen 
tot informatie en deze informatie te delen 
en toepassingen en diensten van hun keuze 
te gebruiken. Onlangs is uit het verslag van 
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het Orgaan van regelgevende instanties 
voor elektronische communicatie (Berec) 
inzake verkeersbeheerpraktijken van mei 
2012 en uit een studie in opdracht van het 
uitvoerend agentschap voor consumenten 
en gezondheid van december 2012 over de 
werking van de markt van internettoegang 
en het verstrekken van deze toegang uit het 
oogpunt van de consument echter gebleken 
dat een groot aantal eindgebruikers af te 
rekenen heeft met 
verkeersbeheerpraktijken die specifieke 
toepassingen blokkeren of vertragen. Deze 
trends vereisen duidelijke regels op EU-
niveau om het open internet te handhaven 
en om fragmentatie als gevolg van 
uiteenlopende maatregelen van 
afzonderlijke lidstaten te voorkomen. Het 
open internet dat volledig volgens het 
beginsel van inspanningsverplichting 
functioneert, mag niet worden belemmerd 
door de ontwikkeling van andere 
producten en diensten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
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Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(50) Voorts is er vraag van aanbieders van 
inhoud, toepassingen en diensten naar 
levering van doorgiftediensten op basis van 
flexibele kwaliteitsparameters. Voor de 
levering van gespecialiseerde diensten via 
gesloten netwerken is het noodzakelijk dat 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten de mogelijkheid hebben om met 
aanbieders van elektronische communicatie
te onderhandelen over het specifieke 
kwaliteitsniveau van de aan een beperkte 
groep gebruikers geboden diensten. Dit zal 
naar verwachting een belangrijke rol spelen 
in de ontwikkeling van nieuwe diensten 
zoals M2M-communicatie (machine-to-
machine). Gespecialiseerde diensten 
mogen de kwaliteit van open 
internettoegangsdiensten niet aantasten 
noch als vervanging voor internet 
gebruikt of op de markt aangeboden 
worden. Zij zijn slechts toegestaan 
wanneer hiervoor een aantoonbare 
technische en feitelijke noodzaak bestaat, 
die verder gaat dan het economisch 
eigenbelang, om belangrijke 
realtimetoepassingen met een bepaalde 
kwaliteit te kunnen aanbieden. 
Aanbieders van toegangsnetwerken die 
gespecialiseerde diensten aanbieden of op 
de markt brengen, zijn tevens verplicht 
open internettoegang aan te bieden, als 
bedoeld in overweging 45. Alle open 
internetdiensten zijn onderworpen aan het 
beginsel van inspanningsverplichting.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 51
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(51) Nationale regelgevende instanties 
spelen een essentiële rol om te waarborgen 
dat eindgebruikers deze vrijheid van open 
internettoegang daadwerkelijk kunnen 
uitoefenen. Daartoe moeten regelgevende 
instanties toezicht- en 
rapportageverplichtingen hebben en 
moeten zij verzekeren dat aanbieders van
elektronische communicatie hun 
verplichtingen naleven en niet-
discriminerende, hoogwaardige 
internettoegangsdiensten beschikbaar 
stellen, zonder dat deze worden aangetast 
door gespecialiseerde diensten. Nationale 
regelgevende instanties dienen duidelijke 
en begrijpelijke mechanismen voor 
kennisgeving en verhaal vast te stellen ten 
behoeve van eindgebruikers die het 
slachtoffer zijn van discriminatie, 
beperking van of inmenging in online-
inhoud, -diensten of -toepassingen. 
Wanneer zij oordelen over de mogelijke 
algemene aantasting van 
internettoegangsdiensten, moeten nationale 
regelgevende instanties rekening houden 
met kwaliteitsparameters als timing en 
betrouwbaarheid (wachttijden of “latency”, 
spreiding in tijdsvertraging of "jitter", 
pakketverlies), niveau en gevolgen van 
netwerkcongestie, reële snelheden ten 
opzichte van geadverteerde snelheden, 
performantie van internettoegangsdiensten 
in vergelijking met gespecialiseerde 
diensten en kwaliteit zoals ervaren door 
eindgebruikers. Nationale regelgevende 
instanties moeten de bevoegdheid krijgen 
om aanbieders van elektronische 
communicatie gezamenlijk of individueel 
minimumeisen voor kwaliteit van 
dienstverlening op te leggen als dit nodig is 
om algemene aantasting/verslechtering van 
de kwaliteit van de 
internettoegangsdiensten te voorkomen.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) aanbieders van elektronische-
communicatiediensten en –netwerken 
kunnen innoveren en investeren in 
nieuwe en verbeterde infrastructuren met 
hoge capaciteit, waarmee een bijdrage 
geleverd wordt aan de mondiale 
concurrentiepositie van de Unie.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om duurzame concurrentie binnen de 
interne markt en het mondiale 
concurrentievermogen van de Unie te 
bevorderen en om sectorspecifieke 
marktregulering overeenkomstig te 
verminderen als en wanneer deze 
doelstellingen worden bereikt; 

Schrappen

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een EU-machtiging voor Europese 
aanbieders van elektronische 
communicatie; 

Schrappen

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verdere convergentie van de 
regelgeving wat betreft de noodzaak en 
evenredigheid van de maatregelen die 
door de nationale regelgevende instanties 
aan de Europese aanbieders van 
elektronische communicatie worden 
opgelegd;

Schrappen

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) bijkomende rechten voor 
eindgebruikers, in aanvulling op de in 
richtlijn 2002/22/EG opgenomen rechten,
en de bevordering van effectieve 
concurrentie op de detailhandelsmarkten, 
waardoor een Europese 
consumentenruimte tot stand kan worden 
gebracht;
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "EU-machtiging": het wettelijke 
kader van een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie in de Unie, 
op basis van de algemene machtiging in 
de lidstaat van herkomst en in 
overeenstemming met deze verordening; 

Schrappen

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "lidstaat van herkomst": de lidstaat 
waar de Europese aanbieder van 
elektronische communicatie zijn 
hoofdvestiging heeft; 

Schrappen

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "lidstaat van ontvangst": elke andere 
lidstaat dan de lidstaat van herkomst waar 
een Europese aanbieder van elektronische 
communicatie elektronische-
communicatienetwerken of -diensten 
aanbiedt; 

Schrappen

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) "internettoegangsdienst": een 
openbare elektronische-
communicatiedienst die aansluiting op het 
internet biedt en derhalve connectiviteit 
tussen vrijwel alle eindpunten die met het 
internet verbonden zijn, ongeacht de 
gebruikte netwerktechnologie; de lidstaten 
stellen redelijke minimumeisen vast voor 
de kwaliteit van internettoegangsdiensten, 
die steeds aan de technologische 
vooruitgang worden aangepast; een 
internettoegangsdienst stelt 
eindgebruikers in staat 
internettoepassingen te gebruiken volgens 
het beginsel van inspanningsverplichting; 
van dit beginsel wordt uitsluitend 
afgeweken in geval van evenredig en 
gerechtvaardigd gegevensverkeersbeheer, 
mits de daarvoor geldende criteria 
duidelijk zijn omschreven;

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) "gespecialiseerde dienst": een 
elektronische-communicatiedienst of 
andere dienst die wordt aangeboden met 
gebruikmaking van het internetprotocol 
en geëxploiteerd binnen een gesloten 
elektronische-communicatienetwerk op 
basis van strenge toegangscontrole, en die
de mogelijkheid biedt om toegang te 
verkrijgen tot specifieke inhoud, 
toepassingen of diensten of een combinatie
hiervan, op basis van een extensief beroep 
op verkeersbeheer, om te zorgen voor 
adequate dienstkenmerken, en die niet op 
de markt wordt aangeboden of niet op 
grote schaal wordt gebruikt als vervanging 
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voor internettoegangsdiensten;

Motivering

Deze definitie is gebaseerd op de " Guidelines for Quality of Service in the scope of Net 
Neutrality" van Berec.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 - De vrijheid om elektronische 
communicatie aan te bieden binnen de 
Unie

Schrappen

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

2. De Europese aanbieder van 
elektronische communicatie is 
onderworpen aan de regels en 
voorwaarden die in elke betrokken lidstaat 
gelden overeenkomstig het EU-recht, 
tenzij anders is bepaald in deze 
verordening en onverminderd het 
bepaalde in Verordening (EU) 
nr. 531/2012. 

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

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

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

6. In het geval van een geschil tussen 
ondernemingen waarbij een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie betrokken is en dat 
betrekking heeft op verplichtingen die 
overeenkomstig Richtlijnen 2002/19/EG, 
2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG, 
deze verordening of Verordening (EU) nr. 
531/2012 van toepassing zijn in een 
lidstaat van ontvangst, mag de aanbieder 
van elektronische communicatie de 
nationale regelgevende instantie in de 
lidstaat van herkomst raadplegen, en die 
kan een advies geven om ervoor te zorgen 
dat de regelgevende praktijken consistent 
worden ontwikkeld. De nationale 
regelgevende instantie in de lidstaat van 
ontvangst houdt bij de beslechting van het 
geschil zoveel mogelijk rekening met het 
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advies van de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst. 

7. Europese aanbieders van elektronische 
communicatie die op de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
het recht hebben om in meer dan één 
lidstaat elektronische-
communicatienetwerken en -diensten aan 
te bieden, doen de in artikel 4 bedoelde 
kennisgeving uiterlijk op 1 juli 2016.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 - Kennisgevingsprocedure voor 
Europese aanbieders van elektronische 
communicatie

Schrappen

1. Alvorens in ten minste één lidstaat 
activiteiten op te starten, dient een 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie overeenkomstig deze 
verordening één enkele kennisgeving in 
bij de regelgevende instantie van de 
lidstaat van herkomst.

2. De kennisgeving bevat een verklaring 
betreffende het aanbieden van 
elektronische-communicatienetwerken en 
-diensten of betreffende de intentie om 
deze aan te bieden, en gaat uitsluitend 
vergezeld van de volgende gegevens: 

(a) de naam van de aanbieder, zijn 
rechtspositie en rechtsvorm, 
registratienummer, de plaats waar de 
aanbieder in het handelsregister of een 
vergelijkbaar openbaar register staat 
ingeschreven, het geografische adres van 
de hoofdvestiging, een contactpersoon, 
een korte beschrijving van de 
aangeboden/aan te bieden netwerken of 
diensten, met inbegrip van de aanwijzing 
van de lidstaat van herkomst; 
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(b) de lidsta(a)t(en) van ontvangst waar de 
diensten en netwerken rechtstreeks of via 
een dochtermaatschappij worden 
aangeboden of zullen worden 
aangeboden, en in het laatstgenoemde 
geval, de naam, rechtspositie en 
rechtsvorm, het geografisch adres, het 
registratienummer, de plaats waar de 
aanbieder in het handelsregister of een 
vergelijkbaar openbaar register van de 
lidstaat van ontvangst staat ingeschreven 
en een contactpunt voor alle betrokken
dochtermaatschappijen en hun 
respectieve werkingsgebieden. Wanneer 
een dochtermaatschappij gezamenlijk 
wordt gecontroleerd door twee of meer 
aanbieders van elektronische 
communicatie met hoofdvestigingen in 
verschillende lidstaten, wijst de 
dochtermaatschappij voor de toepassing 
van deze verordening onder de lidstaten 
van de moedermaatschappijen de 
relevante lidstaat van herkomst aan, en de 
moedermaatschappij in die lidstaat van 
herkomst geeft daarvan 
dienovereenkomstig kennis. 

De kennisgeving wordt ingediend in de 
taal of talen die van toepassing zijn in de 
lidstaat van herkomst en in de lidstaten 
van ontvangst.

3. Elke wijziging van de overeenkomstig 
lid 2 ingediende informatie wordt binnen 
één maand na de wijziging ter 
beschikking gesteld van de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
herkomst. Wanneer de te melden 
wijziging betrekking heeft op het 
voornemen om elektronische-
communicatienetwerken of -diensten aan 
te bieden in een lidstaat van ontvangst die 
niet onder een eerdere kennisgeving valt, 
kan de Europese aanbieder van 
elektronische communicatie bij 
kennisgeving de activiteiten in die lidstaat 
van ontvangst opstarten. 

4. De niet-naleving van de in dit artikel 
bedoelde kennisgevingsverplichting is een 
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inbreuk op de gemeenschappelijke 
voorwaarden die in de lidstaat van 
herkomst voor de Europese aanbieder van 
elektronische communicatie gelden. 

5. De nationale regelgevende instantie 
van de lidstaat van herkomst stuurt de 
overeenkomstig lid 2 ontvangen 
informatie en alle overeenkomstig lid 3 
ontvangen wijzigingen van die informatie 
binnen één week na ontvangst van de 
informatie of wijziging door naar de 
nationale regelgevende instanties van de 
betrokken lidstaten van ontvangst en het 
BEREC-bureau.

Het BEREC-bureau onderhoudt een 
publiek toegankelijk register van 
kennisgevingen die overeenkomstig deze 
verordening zijn ingediend.

6. Op verzoek van een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie levert de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
herkomst overeenkomstig artikel 9 van 
Richtlijn 2002/20/EG een verklaring af 
waaruit blijkt dat de betrokken 
onderneming aan de EU-machtiging is 
onderworpen.

7. Wanneer een of meerdere nationale 
regelgevende instanties in verschillende 
lidstaten van mening zijn dat de 
aanwijzing van de lidstaat van herkomst 
in een overeenkomstig lid 2 ingediende 
kennisgeving of in een overeenkomstig lid 
3 aangemelde wijziging van de verstrekte 
informatie, niet of niet langer 
overeenstemt met de hoofdvestiging van 
de onderneming overeenkomstig deze 
verordening, verwijzen zij de kwestie naar 
de Commissie, met opgave van de redenen 
waarop de beoordeling is gebaseerd. Een 
kopie van deze verwijzing wordt ter 
informatie naar het BEREC-bureau 
gestuurd. Nadat de Commissie de 
betrokken Europese aanbieder van 
elektronische communicatie en de 
nationale regelgevende instantie van de 
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betwiste lidstaat van herkomst in de 
gelegenheid heeft gesteld om hun 
standpunten kenbaar te maken, neemt zij 
binnen drie maanden na de verwijzing 
van de kwestie een besluit om de lidstaat 
van herkomst van de betrokken 
onderneming aan te wijzen 
overeenkomstig deze verordening. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 –Naleving van de EU-
machtiging 

Schrappen

1. Overeenkomstig haar nationale 
wetgeving ter uitvoering van de in artikel 
10 van Richtlijn 2002/20/EG bedoelde 
procedures ziet de nationale regelgevende 
instantie van elke betrokken lidstaat erop 
toe en zorgt zij ervoor dat Europese 
aanbieders van elektronische 
communicatie de regels en voorwaarden 
naleven die overeenkomstig artikel 3 op 
hun grondgebied gelden. 

2. De nationale regelgevende instantie 
van een lidstaat van ontvangst geeft aan 
de nationale regelgevende instantie van de 
lidstaat van herkomst alle relevante 
informatie door met betrekking tot 
individuele maatregelen die ten aanzien 
van een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie zijn genomen 
met het oog op de naleving van de regels 
en voorwaarden die overeenkomstig 
artikel 3 op haar grondgebied gelden. 
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 –Opschorting en intrekking van 
de rechten van Europese aanbieders van 
elektronische communicatie om 
elektronische communicatie aan te bieden 

Schrappen

1. Onverminderd maatregelen betreffende 
de opschorting of intrekking van 
gebruiksrechten voor spectrum of 
nummers die door een betrokken lidstaat 
zijn toegekend en onverminderd 
overeenkomstig lid 3 genomen voorlopige 
maatregelen, kan alleen de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
herkomst de rechten van een Europese 
aanbieder van elektronische 
communicatie om elektronische 
communicatie aan te bieden in de Unie of 
een deel ervan, opschorten of intrekken 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ter uitvoering van artikel 10, lid 5, van 
Richtlijn 2002/20/EG. 

2. Wanneer er sprake is van ernstige of 
herhaalde inbreuken op de regels en 
voorwaarden die overeenkomstig artikel 3 
in een lidstaat van ontvangst gelden en de 
maatregelen die de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
ontvangst met het oog op de naleving 
heeft genomen, hebben gefaald, 
informeert zij de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst en 
verzoekt zij haar de in lid 1 bedoelde 
maatregelen te nemen. 

3. Zolang de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst 
geen definitief besluit over een 
overeenkomstig lid 2 ingediend verzoek 
heeft genomen, kan de nationale 
regelgevende instantie van de lidstaat van 
ontvangst overeenkomstig de nationale 
wetgeving ter uitvoering van artikel 10, lid 
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6, van Richtlijn 2002/20/EG, dringende 
voorlopige maatregelen nemen wanneer 
zij over bewijs beschikt dat de 
overeenkomstig artikel 3 op haar 
grondgebied geldende regels en 
voorwaarden zijn overtreden. In afwijking 
van de termijn van drie maanden waarin 
artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2002/20/EG 
voorziet, kunnen deze voorlopige 
maatregelen blijven gelden totdat de 
nationale regelgevende instantie van de 
lidstaat van herkomst een definitief besluit 
neemt. 

De Commissie, het BEREC en de 
nationale regelgevende instanties van de 
lidstaat van herkomst en andere lidstaten 
van ontvangst worden tijdig van de 
genomen voorlopige maatregel in kennis 
gesteld.

4. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst 
voornemens is een besluit te nemen om 
overeenkomstig lid 1 de rechten van een 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie op te schorten of in te 
trekken, hetzij op eigen initiatief, hetzij op 
verzoek van een lidstaat van ontvangst, 
brengt zij haar voornemen ter kennis van 
de nationale regelgevende instanties van 
de lidstaten die door dat besluit zouden 
worden geraakt. De nationale 
regelgevende instantie van een lidstaat 
van ontvangst kan binnen een maand een 
standpunt formuleren.

5. De nationale regelgevende instantie 
van de lidstaat van herkomst neemt een 
definitief besluit, zoveel mogelijk rekening 
houdend met eventuele standpunten van 
de nationale regelgevende instanties van 
de betrokken lidstaten van ontvangst, en 
brengt dit binnen een week na de 
aanneming ervan ter kennis van de 
Commissie, het BEREC en de nationale 
regelgevende instanties van de lidstaten 
van ontvangst die door het besluit worden 
geraakt.
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6. Wanneer de nationale regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst 
heeft besloten de rechten van een 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie overeenkomstig lid 1 op te 
schorten of in te trekken, neemt de 
nationale regelgevende instantie van elke 
betrokken lidstaat van ontvangst passende 
maatregelen om te voorkomen dat de 
Europese aanbieder van elektronische 
communicatie op haar grondgebied de 
diensten of netwerken waarop het besluit 
betrekking heeft, blijft aanbieden. 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 – Coördinatie van 
handhavingsmaatregelen 

Schrappen

1. Bij de toepassing van artikel 6 neemt de 
nationale regelgevende instantie van de 
lidstaat van herkomst met dezelfde 
zorgvuldigheid toezichts- of 
handhavingsmaatregelen met betrekking 
tot een elektronische-communicatiedienst 
of -netwerk die in een andere lidstaat 
wordt aangeboden of daar schade heeft 
veroorzaakt, als wanneer de betrokken 
elektronische-communicatiedienst of -
netwerk in de lidstaat van herkomst zou 
worden aangeboden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
juridische documenten betreffende de 
krachtens de artikelen 5 en 6 genomen 
maatregelen op hun grondgebied kunnen 
worden betekend.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
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Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 – Connectiviteitsproduct met 
gegarandeerde kwaliteit van dienst (ASQ)

Schrappen

1. Elke aanbieder heeft het recht om een 
Europees connectiviteitsproduct met ASQ 
te verstrekken als omschreven in lid 4.

2. Zoals gespecificeerd in lid 4 moet elke 
aanbieder elk redelijk verzoek voor de 
verstrekking van een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ 
schriftelijk ingediend door een erkende 
aanbieder van elektronische 
communicatiediensten, honoreren. Elke 
weigering om een Europees ASQ product 
te verstrekken, moet op objectieve criteria 
worden gebaseerd. De aanbieder deelt 
binnen één maand na het schriftelijk 
verzoek de redenen voor een eventuele 
afwijzing mee. 

Het feit dat de partij die om de levering 
van een Europees connectiviteitsproduct 
met ASQ verzoekt, niet in staat is of niet 
bereid is, hetzij binnen de Unie, hetzij in 
een derde land, onder redelijke 
voorwaarden een Europees 
connectiviteitsproduct met ASQ ter 
beschikking te stellen van de aangezochte 
partij, wordt geacht een objectieve 
weigeringsgrond te zijn. 

3. Indien het verzoek wordt afgewezen of 
wanneer er binnen twee maanden na het 
schriftelijk verzoek geen overeenkomst 
wordt bereikt over specifieke voorwaarden 
met inbegrip van de prijs, hebben beide 
partijen overeenkomstig artikel 20 van 
Richtlijn 2002/21/EG het recht om de 
kwestie aan de betrokken nationale 
regelgevende instantie voor te leggen. In 
een dergelijk geval kan artikel 3, lid 6, 
van deze verordening van toepassing zijn.

4. De verstrekking van een 
connectiviteitsproduct zal als de 
verstrekking van een Europees 
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connectiviteitsproduct met ASQ worden 
beschouwd wanneer het product 
overeenkomstig de minimale parameters 
in bijlage II wordt verstrekt en cumulatief 
aan de volgende inhoudelijke eisen 
voldoet:

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

(b) het in staat stellen van dienstverleners 
om aan de behoeften van hun 
eindgebruikers te voldoen;

(c) kosteneffectiviteit met inachtneming 
van bestaande oplossingen die op dezelfde 
netwerken kunnen worden verstrekt; 

(d) operationele effectiviteit, met name ten 
aanzien van, voor zover mogelijk, het 
beperken van implementatie-obstakels en 
ontwikkelingskosten voor klanten; en

(e) het waarborgen van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer, 
persoonsgegevens, beveiliging en 
integriteit en transparantie van netwerken 
in overeenstemming met het Unierecht.

5. De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 32 om bijlage II in 
het licht van de markt en technologische 
ontwikkelingen aan te passen, om te 
kunnen blijven voldoen aan de in lid 4 
genoemde inhoudelijke eisen. 

Amendement 32

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
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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. 

Motivering

Het gaat hier om concurrerende en gedereguleerde markten.

Amendement 33

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 
inachtneming van het beginsel van 
netneutraliteit, 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 
aanbieders van internetinhoud, 
toepassingen en diensten.

Amendement 34

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

Aanbieders van elektronische-
communicatie aan het publiek of 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten, kunnen een beperkt aantal 
gebruikers met beperkte toegang
gespecialiseerde diensten aanbieden via 
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met een verbeterde kwaliteit. een gesloten elektronische-
communicatienetwerk. Gespecialiseerde 
diensten mogen niet als vervanging van 
internet op de markt worden aangeboden 
of worden gebruikt, of inhoud, 
toepassingen of diensten omvatten die 
functioneel identiek zijn aan die van open 
internet.

Amendement 35

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-
communicatienetwerken als speciale 
diensten van een bepaalde kwaliteit of met 
een toepassingsspecifieke capaciteit die 
functioneel niet identiek zijn aan de via 
openbare internettoegang 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.

Amendement 36

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 wettelijke bepaling of een 
rechterlijke uitspraak ten uitvoer te leggen;

Amendement 37

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

Amendement 38

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.

Redelijke verkeersbeheermaatregelen zijn 
transparant, gelden niet langer dan 
noodzakelijk is, en hebben betrekking op
gegevensverwerking die noodzakelijk en 
evenredig is om de in dit lid vermelde 
doelstellingen te bereiken.

Amendement 39

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 

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
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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.

van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2 en van een open 
internet, dat de in artikel 23, lid 5,
bedoelde redelijke 
verkeersbeheermaatregelen worden
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.

Amendement 40

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 discriminerend gegevensbeheer, 
beperkingen op en blokkering of 
afknijping van online-inhoud, -
toepassingen en -diensten.
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Amendement 41

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

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 - Transparantie en publicatie 
van informatie

Schrappen

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

a) hun naam, adres en contactgegevens;

b) voor elk tariefplan van de geboden 
diensten en de relevante kwaliteit van de 
dienstverleningsparameters, de geldende 
prijzen (voor consumenten, met inbegrip 
van belastingen) en andere toepasselijke 
kosten (toegang, gebruik, onderhoud en 
eventuele extra kosten), evenals de kosten 
met betrekking tot eindapparatuur;

c) geldende tarieven voor elk nummer of 
dienst waarvoor bijzondere 
tariefvoorwaarden gelden; 

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

e) internettoegangsdiensten, waar 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende: 

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

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

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

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

f) genomen maatregelen om de 
gelijkwaardigheid van toegang voor 
gehandicapte eindgebruikers te 
waarborgen, met inbegrip van regelmatig 
bijgewerkte informatie over de details van 
de producten en diensten die voor hen 
ontworpen zijn;

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

h) toegang tot noodhulpdiensten en 
locatiegegevens van de beller voor alle 
aangeboden diensten, eventuele 
beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 van Richtlijn 2002/22/EG, en 
eventuele wijzigingen daarvan;

i) de rechten met betrekking tot de 
universele dienstverlening, met inbegrip 
van, indien van toepassing, de faciliteiten 
en diensten zoals uiteengezet in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/22/EG.

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

2. De Commissie kan 
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 
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Richtlijn 2002/22/EG. 

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

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 
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publiek in een gestandaardiseerd formaat 
verstrekt en kan deze onder meer op de 
volgende onderwerpen betrekking 
hebben:

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

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

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 - Informatievereisten voor 
contracten 

Schrappen

1. Voordat een contract betreffende de 
verstrekking van een aansluiting op een 
openbaar elektronisch netwerk of 
openbare elektronische 
communicatiediensten bindend wordt, 
moeten de aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek minimaal 
de volgende informatie verstrekken aan de 
consumenten en andere eindgebruikers, 
tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen:

(a) de identiteit, het adres en de 
contactgegevens van de aanbieder en, 
indien verschillend, het adres en de 
contactinformatie voor eventuele 
klachten;
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(b) de belangrijkste kenmerken van de 
geleverde diensten, waaronder 
voornamelijk:

(i) voor elk tariefplan de soorten 
aangeboden diensten, de opgenomen 
communicatievolumes en alle relevante 
parameters voor de kwaliteit van de 
dienstverlening, inclusief de tijd voor de 
eerste aansluiting;

(ii) of en in welke lidstaten de toegang tot 
noodhulpdiensten en locatiegegevens van 
de bellers wordt aangeboden en eventuele 
beperkingen van de geboden 
noodhulpdiensten overeenkomstig 
artikel 26 van Richtlijn 2002/22/EG;

(iii) de vormen aftersalesdiensten, 
onderhoudsdiensten en 
klantenondersteuningsdiensten die 
worden aangeboden, de voorwaarden en 
kosten voor deze diensten en de wijze 
waarop met deze diensten contact kan 
worden opgenomen;

(iv) eventuele beperkingen opgelegd door 
de aanbieder voor het gebruik van de 
geleverde eindapparatuur, met inbegrip 
van informatie over de ontsluiting van de 
eindapparatuur en eventuele kosten bij 
het opzeggen van de overeenkomst voor 
het einde van de contractperiode;

(c) details over prijzen en tarieven (voor 
consumenten inclusief belastingen en 
mogelijke extra kosten die nog moeten 
worden betaald) en de middelen waarmee 
geactualiseerde informatie over alle van 
toepassing zijnde tarieven en kosten 
beschikbaar wordt gesteld; 

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

(e) de duur van het contract en de 
voorwaarden voor verlenging en 
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opzegging, met inbegrip van:

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

(ii) eventuele kosten met betrekking tot 
omschakeling en overdraagbaarheid van 
nummers en andere identificatoren, 
inclusief compensatieregelingen voor 
vertraging of misbruik van het recht om 
over te stappen; 

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

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

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

(h) details van de producten en diensten 
die voor gehandicapte eindgebruikers 
ontworpen zijn; 

(i) de wijze waarop de procedures voor de 
beslechting van geschillen worden 
uitgevoerd, met inbegrip van 
grensoverschrijdende geschillen, 
overeenkomstig artikel 34 van Richtlijn 
2002/22/EG en artikel 22 van deze 
verordening;

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

2. In aanvulling op lid 1 dienen de 
aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek de 
eindgebruikers, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen door een 
eindgebruiker die geen consument is, de 
volgende informatie met betrekking tot 
hun internettoegangsdiensten te 
verstrekken:

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

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

(c) andere dienstkwaliteitsparameters;

(d) informatie over de procedures die door 
de aanbieder zijn vastgesteld om het 
verkeer te meten en te vormen om 
congestie van het netwerk te voorkomen 
en welke gevolgen deze procedures 
kunnen hebben voor de kwaliteit van de 
diensten en de bescherming van 
persoonsgegevens;

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



PE524.714v02-00 42/69 AD\1016128NL.doc

NL

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

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
de details van de in lid 2 genoemde 
informatievereisten worden 
gespecificeerd. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 33, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 

5. Het contract bevat tevens, op verzoek 
van de bevoegde overheden, alle 
informatie die door deze overheden wordt 
verstrekt met betrekking tot het gebruik 
van elektronische-
communicatienetwerken en -diensten voor 
onwettige activiteiten of de verspreiding 
van schadelijke inhoud en de 
bescherming tegen risico’s voor de 
persoonlijke veiligheid en de 
onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens zoals bedoeld in 
artikel 25, lid 4, en die relevant zijn voor 
de aangeboden dienst.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 27 – Controle van het verbruik Schrappen

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

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

3. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek stellen, 
onmiddellijk voorafgaand aan de 
doorschakeling van het gesprek, de 
eindgebruiker in staat om gemakkelijk en 
kosteloos informatie op te vragen over de 
van toepassing zijnde tarieven voor 
telefoonnummers of diensten waarvoor 
bijzondere tariefvoorwaarden gelden, 
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tenzij de nationale regelgevende instantie 
op basis van proportionaliteit een 
voorafgaande afwijking van deze 
voorwaarde heeft verleend. Dergelijke 
informatie wordt op een vergelijkbare 
wijze voor al deze telefoonnummers of 
diensten verstrekt.

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

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 – Beëindiging van het contract Schrappen

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

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

3. Indien de contracten of de nationale 
wetgeving voorzien in stilzwijgende 
verlenging van de looptijd van contracten, 
stelt de aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek de 
eindgebruiker hiervan tijdig in kennis, 
zodat de eindgebruiker ten minste één 
maand de tijd heeft om zich tegen de 
stilzwijgende verlenging te verzetten. Als 
de eindgebruiker geen bezwaar indient, 
wordt het contract beschouwd als een 
contract van onbepaalde duur dat te allen 
tijde met één maand opzegtermijn 
kosteloos door de eindgebruiker kan 
worden opgezegd. 

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

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

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

7. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek passen 
geen voorwaarden en procedures voor 
contractbeëindiging toe die de overstap 
naar een andere dienstenaanbieder 
belemmeren of ontmoedigen.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 – Gebundelde aanbiedingen Schrappen

Als een dienstenbundel die aan de 
consument wordt aangeboden ten minste 
een verbinding met een elektronisch 
communicatienetwerk of een 
elektronische-communicatiedienst omvat, 
zijn de artikelen 28 en 30 van deze 
verordening op alle onderdelen van de 
bundel van toepassing.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 30 – Schakelen tussen en 
overdraagbaarheid van nummers 

Schrappen

1. Alle eindgebruikers met nummers van 
een nationaal telefoonnummerplan die 
daarom verzoeken, hebben het recht om 
hun nummer(s) te behouden, ongeacht de 
aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek die de 
diensten aanbiedt, overeenkomstig het 
bepaalde in bijlage I, deel C, van Richtlijn 
2002/22/EG, mits de aanbieder een 
aanbieder van elektronische 
communicatie is in de lidstaat waarop het 
nationale nummerplan betrekking heeft, 
of een Europese aanbieder van 
elektronische communicatie die de 
bevoegde regelgevende autoriteit van de 
lidstaat van herkomst ervan in kennis 
heeft gesteld dat hij deze diensten 
aanbiedt of voornemens is aan te bieden 
in de lidstaat waarop het nationale 
nummerplan betrekking heeft. 

2. De prijsstelling tussen aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek met betrekking tot het aanbieden 
van nummeroverdraagbaarheid is 
gebaseerd op de kosten ervan; de 
eventuele rechtstreekse kosten voor de 
eindgebruiker mogen geen ontmoedigend 
effect hebben op eindgebruikers die naar 
een andere aanbieder willen overstappen.

3. De overdracht van nummers en de 
activering ervan worden binnen zo kort 
mogelijke tijd uitgevoerd. Voor 
eindgebruikers die een overeenkomst 
hebben gesloten om een nummer over te 
dragen naar een nieuwe aanbieder, vindt 
de activering van dit nummer binnen één 
dag na het sluiten van een dergelijke 
overeenkomst plaats. Tijdens het 
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overdrachtsproces mag de dienst niet 
langer dan één werkdag worden 
onderbroken. 

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

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

6. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek die de 
overstap vertragen of misbruiken, door 
bijvoorbeeld de noodzakelijke informatie 
voor de overdracht niet tijdig beschikbaar 
te stellen, worden verplicht tot 
compensatie van hierdoor gedupeerde 
eindgebruikers.

7. Indien een eindgebruiker die naar een 
nieuwe aanbieder van 
internettoegangsdiensten overstapt in het 
bezit is van een e-mailadres dat door de 
overdragende aanbieder is toegewezen, 
stuurt laatstgenoemde, op verzoek van de 
eindgebruiker, gedurende twaalf 
maanden kosteloos alle aan het eerdere e-
mailadres van de eindgebruiker gerichte 
e-mailcommunicatie door naar een door 
de eindgebruiker opgegeven nieuw e-
mailadres. Deze e-maildoorstuurdienst 
omvat een automatisch antwoordbericht 
naar alle e-mailafzenders, waarmee zij 
van het nieuwe e-mailadres van de 
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eindgebruiker op de hoogte worden 
gesteld. De eindgebruiker heeft de 
mogelijkheid om te verzoeken dat het 
nieuwe e-mailadres niet in het 
automatische antwoordbericht bekend 
wordt gemaakt. 

Na de eerste periode van twaalf maanden 
biedt de overdragende aanbieder van 
elektronische communicatie aan het 
publiek de eindgebruiker de mogelijkheid 
om de e-maildoorstuurdienst, zo nodig 
tegen vergoeding, te verlengen. De 
overdragende aanbieder van elektronische 
communicatie aan het publiek wijst het e-
mailadres van de eindgebruiker voor een 
periode van ten minste twee jaar, en in 
ieder geval tijdens de periode waarmee de 
e-maildoorstuurdienst is verlengd, niet 
aan een andere eindgebruiker toe. 

8. De bevoegde nationale autoriteiten 
kunnen de algemene procedures voor het 
overschakelen en aansluiten vaststellen, 
met inbegrip van passende sancties voor 
aanbieders en compensatie voor 
eindgebruikers. Zij houden rekening met 
de noodzakelijke bescherming van de 
eindgebruikers gedurende het 
overstapproces en de noodzaak om de 
efficiëntie van een dergelijke werkwijze te 
waarborgen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/20/EG
Artikel 12 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 12, lid 1, wordt het 
volgende punt ingevoegd: 

a bis) Een aanbieder van elektronische 
communicatie die diensten in een andere 
lidstaat aanbiedt, wordt niet aan 
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administratieve kosten onderworpen als 
zijn jaaromzet voor elektronische-
communicatiediensten minder bedraagt 
dan 0,5% van de totale nationale omzet 
voor elektronische communicatie.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1– punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/22/EG
Artikel 13 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 13, lid 1, wordt het 
volgende punt ingevoegd:

b ter) Een aanbieder van elektronische 
communicatie die diensten in een andere 
lidstaat aanbiedt wordt aan een verplichte 
bijdrage voor de nettokosten van 
universele dienstverplichtingen 
onderworpen, als zijn jaaromzet voor 
elektronische-communicatiediensten 
minder bedraagt dan 2% van de totale 
nationale omzet voor elektronische 
communicatie.

Motivering

Invoering van een Europese machtiging is ingewikkeld, is niet voldoende onderzocht en stuit 
op kritiek bij zowel nationale regelgevende instanties als bij aanbieders van elektronische-
communicatiediensten. De beoogde doelstellingen kunnen ook worden bereikt door middel 
van een betere samenwerking tussen de nationale regelgevende instanties en wijziging van de 
Richtlijnen 2002/20 en 2002/22.

Amendement 50

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

(1 ter) In artikel 20, lid 1, wordt letter b) 
vervangen door:

(b) de verstrekte diensten, waaronder met 
name:

b) de verstrekte diensten, waaronder met 
name:

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

- voor ieder tariefplan de geboden 
diensten en de relevante parameters voor 
de kwaliteit van de dienst;

- informatie over eventuele beperkingen 
inzake toegang tot en/of gebruik van 
diensten en toepassingen, indien zulks 
volgens de nationale wetgeving 
overeenkomstig de 
Gemeenschapswetgeving toegestaan is;

-  internettoegangsdiensten, waar 
aangeboden, met vermelding van het 
volgende:  

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

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

- door de onderneming ingestelde 
procedures om het verkeer te meten en te 
sturen, om te voorkomen dat een 
netwerkaansluiting tot haar maximum 
wordt gevuld of overloopt, en over de 
wijze waarop deze procedures gevolgen 
kunnen hebben voor de kwaliteit van de 
dienstverlening;

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

- het type van de aangeboden 
onderhoudsdiensten en de verstrekte 
klantondersteuningsdiensten alsmede de 
wijzen waarop contact met deze diensten 
kan worden opgenomen;

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

iv) informatie over de procedures die door 
de aanbieder zijn vastgesteld om het 
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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;

Amendement 51

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

Bestaande tekst Amendement

(1 quater) Artikel 21, lid 1, wordt 
vervangen door: 

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

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties 
ondernemingen die openbare 
elektronische-communicatienetwerken 
en/of algemeen beschikbare elektronische-
communicatiediensten aanbieden, 
verplichten transparante, vergelijkbare, 
toereikende en bijgewerkte informatie over 
de geldende prijzen en tarieven, eventuele 
in rekening gebrachte kosten bij 
beëindiging van een overeenkomst en 
informatie over de algemene voorwaarden 
bekend te maken in verband met de 
toegang tot en het gebruik van door hen 
overeenkomstig bijlage II aan de 
eindgebruikers en aan de consumenten 
aangeboden diensten. Dergelijke 
informatie is duidelijk en volledig en wordt 
bekendgemaakt in een gemakkelijk 
toegankelijke vorm. De nationale 
regelgevende instanties kunnen 
voorschriften vaststellen ten aanzien van de 
vorm waarin dergelijke informatie bekend 
moet worden gemaakt."
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Amendement 52

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

Bestaande tekst Amendement

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

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

2. De nationale regelgevende instanties
waarborgen de verstrekking van 
vergelijkbare informatie om eindgebruikers 
en consumenten bijvoorbeeld met behulp 
van interactieve gidsen of soortgelijke 
technieken in staat te stellen zich een 
onafhankelijk oordeel te vormen over de 
kosten van een alternatief gebruikspatroon.

Amendement 53

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

Bestaande tekst Amendement

(1 sexies) In artikel 21, lid 3, wordt de 
inleidende formule vervangen door:
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3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
aanbieders van openbare 
elektronischecommunicatienetwerken en/of 
openbare 
elektronischecommunicatiediensten
kunnen verplichten om, onder andere:

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

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 21 bis

Controle van het verbruik 

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

2. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek zorgen 
ervoor dat er een passende kennisgeving 
aan de eindgebruiker wordt gestuurd als, 
het verbruik van de diensten 80% van de 
overeenkomstig lid 1 ingestelde financiële 
limiet heeft bereikt. Als de financiële 
limiet wordt bereikt, blijft de 
eindgebruiker tot het einde van de 
overeengekomen factureringsperiode in 
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staat om oproepen en sms-berichten te 
ontvangen, gratis telefoonnummers te 
bellen en noodoproepen te doen door te 
bellen naar het gratis toegankelijke 
Europese alarmnummer 112.  

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

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 octies) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

Artikel 21 ter

Beëindiging van het contract

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

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

3. 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. 

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

Amendement 56

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) De artikelen 22 en 30 worden 
geschrapt.
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 – Wijziging van Verordening 
(EU) nr. 531/2012 

Schrappen

Verordening (EU) nr. 531/2012 wordt als 
volgt gewijzigd:

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

“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.”.

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

ʻ(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 
retailroamingdiensten op hetzelfde 
prijsniveau als zijn respectieve 
binnenlandse 
mobielecommunicatiediensten mogelijk 
wordt gemaakt.”.

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

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

(4) Het volgende artikel 4 bis wordt 
ingevoegd:
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“Artikel 4 bis

1. Dit artikel is van toepassing op 
roamingaanbieders die: 

(a) voor al hun respectieve retailpakketten 
die gereguleerde roamingdiensten 
omvatten, in de gehele Unie automatisch 
het geldende binnenlandsediensttarief 
toepassen op zowel binnenlandse diensten 
als gereguleerde roamingdiensten, alsof 
de gereguleerde roamingdiensten op het 
thuisnetwerk worden afgenomen, en

(b) ervoor zorgen, hetzij via hun eigen 
netwerken, hetzij door middel van 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat het bepaalde 
onder a) in alle lidstaten door ten minste 
één roamingaanbieder wordt nageleefd. 

2. De leden 1, 6 en 7 vormen geen beletsel 
voor een roamingaanbieder om het 
verbruik van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief te beperken op 
basis van een redelijkgebruikcriterium. 
Redelijkgebruikcriteria worden op 
zodanige wijze toegepast dat consumenten 
die van de verschillende binnenlandse 
retailpakketten van de roamingaanbieder 
gebruikmaken in alle vertrouwen hun 
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.
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Uiterlijk op 31 december 2014 stelt het 
Berec, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, 
algemene richtsnoeren vast voor de 
toepassing van redelijkgebruikcriteria in 
de retailcontracten die worden 
aangeboden door roamingaanbieders die 
van de bepalingen van dit artikel 
gebruikmaken. Het Berec werkt deze 
richtsnoeren uit op basis van de algemene 
doelstelling zoals beschreven in de eerste 
alinea, en houdt in het bijzonder rekening 
met de ontwikkeling van de prijs- en 
consumptiepatronen in de lidstaten, met 
de mate van convergentie van de 
binnenlandse prijsniveaus binnen de EU, 
met de eventuele waarneembare gevolgen 
van roaming tegen het 
binnenlandsediensttarief voor de 
ontwikkeling van dat tarief, en met de 
evolutie van de wholesaleroamingtarieven 
voor ongelijk verkeer tussen 
roamingaanbieders.

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

3. Individuele eindgebruikers die klant 
zijn van een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt, mogen op eigen 
verzoek de bewuste en expliciete keuze 
maken om af te zien van het voordeel van 
de toepassing van het 
binnenlandsediensttarief op gereguleerde 
roamingdiensten in het kader van een 
bepaald retailpakket, in ruil voor andere 
voordelen die door die aanbieder worden 
geboden. De roamingaanbieder wijst deze 
eindgebruikers op de aard van de 
roamingvoordelen die daardoor verloren 
gaan. De nationale regelgevende 
instanties letten er in het bijzonder op of 
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roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken zakelijke praktijken 
toepassen die neerkomen op ontduiking 
van de standaardregeling.

4. De retailtarieven voor gereguleerde 
roamingdiensten, zoals vastgesteld in de 
artikelen 8, 10 en 13, zijn niet van 
toepassing op roamingdiensten die door 
een van dit artikel gebruikmakende 
roamingaanbieder worden aangeboden, 
voor zover deze tegen het geldende 
binnenlandsediensttarief worden 
gefactureerd. 

Indien een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt kosten in rekening 
brengt die afwijken van het geldende 
binnenlandsediensttarief voor het gebruik 
van gereguleerde roamingdiensten die 
verder gaan dan het redelijke gebruik van 
dergelijke diensten overeenkomstig lid 2, 
of wanneer een individuele eindgebruiker 
uitdrukkelijk afziet van het voordeel van 
de toepassing van 
binnenlandsediensttarieven op 
gereguleerde roamingdiensten 
overeenkomstig lid 3, mogen de kosten 
van deze gereguleerde roamingdiensten 
de retailroamingtarieven zoals bepaald in 
de artikelen 8, 10 en 13 niet 
overschrijden. 

5. Een roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruik wenst te maken, stelt het 
Bureau van het Berec in kennis van zijn 
eigen verklaring en van de bilaterale of 
multilaterale overeenkomsten op grond 
waarvan hij aan de voorwaarden van lid 1 
voldoet, alsook van alle wijzigingen 
daarvan. De kennisgevende 
roamingaanbieder verstrekt bij zijn 
kennisgeving het bewijs dat zijn 
contractuele partners die partij zijn bij de 
bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten waarvan hij 
kennisgeving doet, met die kennisgeving 
instemmen. 

6. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
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is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de 
volgende voorwaarden in acht nemen:

(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;

(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat aan de onder c), 
d) en e) vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 17 lidstaten die ten 
minste 70 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.

(c) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2014 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, ten minste 
één retailpakket beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden met een tariefoptie 
waarbij het geldende 
binnenlandsediensttarief wordt toegepast 
op zowel binnenlandse diensten als 
gereguleerde roamingdiensten binnen de 
gehele Unie, alsof deze gereguleerde 
roamingdiensten op het thuisnetwerk 
worden verbruikt;

(d) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2015 of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, dergelijke 
tariefopties beschikbaar te stellen en 
actief aan te bieden binnen 
retailpakketten die op 1 januari van dat 
jaar door ten minste 50 % van hun 
respectieve klantenbestand werden 
gebruikt;

(e) de roamingaanbieder en al zijn 
contractuele partners als bedoeld onder b) 
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verbinden zich ertoe vanaf ten laatste 1 
juli 2016 met al hun retailpakketten aan 
lid 1, onder b), te voldoen.

In plaats van de onder d) bedoelde 
verbintenis kunnen roamingaanbieders 
die van dit artikel gebruikmaken en al 
hun contractuele partners als bedoeld 
onder b), zich er vanaf 1 juli 2015 of 
vanaf de datum van de kennisgeving, als 
dat later is, toe verbinden dat eventuele 
roamingkosten die in rekening worden 
gebracht naast het geldende 
binnenlandsediensttarief in hun diverse 
retailpakketten, vanaf 1 januari 2015 in 
totaal niet meer dan 50 % van de kosten 
binnen die pakketten bedragen, ongeacht 
of dergelijke toeslagen worden berekend 
op basis van eenheden als belminuten of 
megabytes of perioden als roamingdagen 
of weken, of op een andere wijze of een 
combinatie daarvan. Roamingaanbieders 
die een beroep doen op dit punt, dienen 
voor de nationale regelgevende instantie 
aan te tonen dat zij aan de voorwaarde 
van een reductie van 50 % voldoen en ter 
staving daarvan desgevraagd alle 
noodzakelijke bewijsstukken over te 
leggen. 

Wanneer de roamingaanbieder die van dit 
artikel gebruikmaakt het Bureau van het 
Berec overeenkomstig de eerste alinea, 
onder a), in kennis stelt van zijn eigen 
verklaring en van alle relevante bilaterale 
of multilaterale roamingovereenkomsten, 
en daardoor onder het bepaalde in dit lid 
valt, zijn de kennisgevende 
roamingaanbieder en al zijn contractuele 
partners als bedoeld onder b) tot en met in 
ieder geval 1 juli 2018 gehouden tot 
naleving van hun respectieve 
verbintenissen overeenkomstig de eerste 
alinea, onder c), d) en e), met inbegrip 
van eventuele alternatieve verbintenissen 
zoals bedoeld in die alinea, onder d).

7. Van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016 
is dit artikel van toepassing op 
roamingaanbieders die niet voldoen aan 
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de voorwaarden van lid 1, wanneer zij de
volgende voorwaarden in acht nemen:

(a) de roamingaanbieder stelt het Bureau 
van het Berec overeenkomstig lid 5 in 
kennis van zijn eigen verklaring en elke 
relevante bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst, met specifieke 
verwijzing naar dit lid;

(b) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 
01.07.14, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 10 lidstaten die ten 
minste 30 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.

(c) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2015, of vanaf de datum van de 
kennisgeving, als dat later is, aan de in lid 
1, onder a), vermelde voorwaarden wordt 
voldaan in ten minste 14 lidstaten die ten 
minste 50 % van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.

(d) de roamingaanbieder zorgt ervoor, 
hetzij via zijn eigen netwerken, hetzij door 
middel van bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomsten met andere 
roamingaanbieders, dat ten laatste op 1 
juli 2016 aan de in lid 1, onder a), 
vermelde voorwaarden wordt voldaan in 
ten minste 17 lidstaten die ten minste 70 
% van de bevolking van de Unie 
vertegenwoordigen.

Wanneer een roamingaanbieder die van 
dit artikel gebruikmaakt het Bureau van 
het Berec overeenkomstig de eerste 
alinea, onder a), in kennis stelt van zijn 
eigen verklaring en van alle relevante 
bilaterale of multilaterale 
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roamingovereenkomsten, en daardoor 
onder het bepaalde in dit lid valt, zijn de 
kennisgevende roamingaanbieder en al 
zijn contractuele partners als bedoeld 
onder b) tot en met in ieder geval 1 juli 
2018 gehouden tot naleving van hun 
respectieve verbintenissen overeenkomstig 
lid 1, onder a).

8. Roamingaanbieders onderhandelen in 
goed vertrouwen over de regelingen voor 
de totstandbrenging van bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomsten, op 
billijke en redelijke voorwaarden, gelet op 
de doelstelling dat dergelijke 
overeenkomsten met andere 
roamingaanbieders de virtuele uitbreiding 
van de dekking van het thuisnetwerk en 
de duurzame verstrekking, door elk van 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken, van gereguleerde 
retailroamingdiensten tegen hetzelfde 
prijsniveau als hun respectieve 
binnenlandse 
mobielecommunicatiediensten mogelijk 
moeten maken.

9. Bij wijze van uitzondering op lid 1 is dit 
artikel na 1 juli 2016 van toepassing op 
roamingaanbieders die van dit artikel 
gebruikmaken, wanneer deze 
roamingaanbieders aantonen dat zij in 
goed vertrouwen een bilaterale of 
multilaterale roamingovereenkomst aan 
wilden gaan of verlengen op basis van 
billijke en redelijke voorwaarden in alle 
lidstaten, indien zij nog niet aan de 
vereisten van lid 1 voldoen en niet in staat 
zijn geweest een bilaterale of multilaterale 
roamingovereenkomst met een 
roamingaanbieder in een of meer 
lidstaten aan te gaan, mits zij voldoen aan 
de in lid 6, onder b) bedoelde 
minimumdekking en alle andere relevante 
bepalingen van dit artikel. In dergelijke 
gevallen moeten de van dit artikel 
gebruikmakende roamingaanbieders 
blijven streven naar de totstandkoming 
van redelijke voorwaarden voor de 
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sluiting van een roamingovereenkomst 
met een roamingaanbieder uit een niet-
vertegenwoordigde lidstaat.

10. Indien een alternatieve 
roamingaanbieder op grond van artikel 4, 
lid 1 reeds toegang heeft verkregen tot de 
klanten van een binnenlandse aanbieder 
en de nodige investeringen heeft gedaan 
om deze klanten te bedienen, is artikel 4, 
lid 7, gedurende een overgangsperiode 
van drie jaar niet op een dergelijke 
binnenlandse aanbieder van toepassing. 
De overgangsperiode doet niet af aan de 
noodzaak om een met de alternatieve 
roamingaanbieder overeengekomen 
mogelijk langere contractuele periode te 
respecteren.

11. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de mededingingsregels van 
de Unie op bilaterale en multilaterale 
roamingovereenkomsten.”.

(5) Artikel 8, lid 2, komt als volgt te 
luiden:

(a) de eerste alinea wordt vervangen door:

ʻ2. 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 blijven deze 
maximale retailtarieven voor 
eurogesprekken tot 30 juni 2017 van 
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kracht.”;

(b) de derde alinea wordt vervangen door:

“De levering van aan een 
eurogesprekstarief onderworpen 
gereguleerde roaminggesprekken wordt 
door roamingaanbieders aan hun 
roamende klanten per seconde 
gefactureerd.”.

(6) Aan artikel 14 wordt het volgende lid 1 
bis toegevoegd:

ʻ1a. 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 
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.”.

(7) Aan artikel 15 wordt het volgende lid 2 
bis toegevoegd:

ʻ2a. 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, 
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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.”.

(8) Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

(a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

(i) de eerste zin wordt vervangen door:

“De Commissie evalueert de werking van 
deze verordening en brengt daarover, na 
een openbare raadpleging, uiterlijk op 31 
december 2016 verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad.”;

(ii) punt g) wordt vervangen door:

ʻ(g) de mate waarin de uitvoering van de 
structurele maatregelen zoals bedoeld in 
artikelen 3 en 4 en van de alternatieve 
regeling waarin artikel 4 bis voorziet, tot 
meer concurrentie heeft geleid op de 
interne markt voor roamingdiensten, in 
die mate dat er geen daadwerkelijk 
verschil is tussen de roamingtarieven en 
de binnenlandse tarieven;”;

(iii) Het volgende punt i) wordt 
toegevoegd:

'(i) de mate waarin de ontwikkeling van 
de binnenlandse retailprijzen 
waarneembaar wordt beïnvloed door het 
feit dat roamingaanbieders het 
binnenlandsediensttarief in de gehele 
Unie toepassen op zowel binnenlandse 
diensten als gereguleerde 
roamingdiensten.”;

(b) lid 2 wordt als volgt gewijzigd:

(i) de eerste zin wordt vervangen door:

“Indien uit het verslag blijkt dat in 
tariefopties waarbij het 
binnenlandsediensttarief voor zowel de 
binnenlandse als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, niet wordt 
voorzien in alle retailpakketten voor 
redelijk gebruik van ten minste één 
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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.”;

(ii) punt d) wordt vervangen door:

ʻ(d) de looptijd van de maximale 
wholesaletarieven als bedoeld in de 
artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het 
niveau ervan te herzien, met het oog op de 
versterking van het vermogen van alle 
roamingaanbieders om binnen hun 
respectieve retailpakketten voor redelijke 
gebruik tariefopties aan te bieden 
waarbinnen het geldende 
binnenlandsediensttarief voor zowel 
binnenlandse diensten als gereguleerde 
roamingdiensten geldt, alsof 
laatstgenoemde diensten op het 
thuisnetwerk worden verbruikt.”.

Motivering

Wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 op dit moment zou de planning van aanbieders 
ernstig in de war brengen en inbreuk maken op hun rechtszekerheid. In ieder geval moet niets 
ondernomen worden zolang de evaluatie door de Commissie van de uitvoering van deze 
verordening, zoals vastgesteld in artikel 19, nog niet is afgerond.
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