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BEKNOPTE MOTIVERING

Voorliggend voorstel vergemakkelijkt de verlening van grensoverschrijdende 
communicatiediensten, omdat het aanbieders van dergelijke diensten in staat stelt op grond 
van één machtiging die geldig is voor de hele EU, en dus met een minimum aan 
administratieve belemmeringen, in de hele Unie diensten aan te bieden. 

De rapporteur voor advies is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de rechten 
van eindgebruikers (met betrekking tot open internet) te harmoniseren en met de inspanningen 
gericht op de harmonisatie van de publicatie door aanbieders van elektronische communicatie 
van informatie over de door hen geboden diensten en de opname in contracten van die 
informatie en van de voorwaarden die gelden voor het overstappen naar een andere aanbieder 
en de kosten voor roamingdiensten. 

De rapporteur voor advies is van mening dat het voor de opbouw van het vertrouwen van de 
consument in elektronische communicatie in de EU en daarmee ook voor het welslagen 
daarvan zeer belangrijk is dat het recht op vertrouwelijkheid van communicatie, het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van persoonlijke 
gegevens worden geëerbiedigd. De eindgebruikers moeten er als zij gebruikmaken van 
elektronische-communicatiediensten en –netwerken op kunnen vertrouwen dat deze rechten 
worden geëerbiedigd en dat eventuele inbreuken op deze rechten evenredig zijn en 
noodzakelijk om een duidelijk omschreven rechtmatig doel te bereiken. 

Dit advies heeft daarom met name betrekking op die onderdelen van het voorstel die het recht 
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van persoonsgegevens en 
de vertrouwelijkheid van communicatie raken. 

De rapporteur voor advies is verheugd dat het beginsel van netneutraliteit in de verordening 
wordt opgenomen en wil in dit verband benadrukken dat maatregelen uit hoofde van dit 
voorstel die inbreuk maken op het recht op gegevensbescherming en eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer van eindgebruikers transparant, strikt evenredig en noodzakelijk 
moeten zijn.

De voorgestelde amendementen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid van communicatie, de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens te 
waarborgen, om zo het vertrouwen van consumenten op te bouwen.



PE523.069v03-00 4/28 AD\1020266NL.doc

NL

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

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 

(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, een 
belemmering vormen voor de 
ontwikkeling van diensten die voor hun 
juiste werking op deze welomschreven 
kwaliteit berusten. 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 en dat deze de 
concurrentie, innovatie of netneutraliteit 
niet ondermijnt.
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voorwaarden, waaronder indien daarom 
wordt gevraagd, de mogelijkheid voor de 
betrokken elektronische-
communicatieondernemingen om 
kruisleveringen te verrichten.

Amendement 2

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 belangrijkste
stuwende kracht achter de ongekende 
innovatie en economische activiteit in het 
digitale tijdperk is het feit dat al het 
internetverkeer gelijk behandeld wordt, 
zonder discriminatie, beperking of 
inmenging, ongeacht de afzender, 
ontvanger, type, inhoud, apparatuur, 
dienst of toepassing, overeenkomstig het 
beginsel van netneutraliteit. 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. Deze mogelijkheden worden 
het best gewaarborgd wanneer alle 
soorten verkeer door de aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek gelijk worden behandeld. 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 
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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 die het 
beginsel van netneutraliteit op EU-niveau
wettelijk verankeren om het open internet 
te handhaven en om fragmentatie als 
gevolg van uiteenlopende maatregelen van 
afzonderlijke lidstaten te voorkomen. Het 
open karakter van het internet is 
inderdaad, zoals door het Europees 
Parlement vermeld in zijn resolutie van 17 
november 2011 over het open internet en 
netneutraliteit in Europa, "een essentiële 
aanjager [...] geweest voor 
concurrentievermogen, economische 
groei, sociale ontwikkeling en innovatie, 
die heeft geleid tot spectaculaire 
ontwikkelingen op het vlak van 
onlinetoepassingen, -inhoud en -diensten, 
en dus ook van de groei in het aanbod van 
en de vraag naar inhoud en diensten, [en 
heeft] tevens [...] gefungeerd als een 
cruciale versneller in het vrije verkeer van 
kennis, ideeën en informatie, ook in 
landen waar de toegang tot 
onafhankelijke media beperkt is".

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De vrijheid van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
wettige inhoud, toepassingen en diensten 
en om deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving. Deze verordening 
bepaalt de limieten voor eventuele 
beperkingen van deze vrijheid door 
aanbieders van elektronische communicatie 

(46) De vrijheid van eindgebruikers om 
toegang te verkrijgen tot informatie, 
wettige inhoud, toepassingen en diensten 
en om deze informatie te verspreiden, is 
afhankelijk van de naleving van het recht 
van de Unie en van overeenstemmende 
nationale wetgeving. Deze verordening 
bepaalt de limieten voor eventuele 
beperkingen van deze vrijheid door 
aanbieders van elektronische communicatie 
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maar doet geen afbreuk aan andere 
wetgeving van de Unie, met inbegrip van 
auteursrechtelijke regels en 
Richtlijn 2000/31/EG.

maar doet geen afbreuk aan andere 
wetgeving van de Unie, met inbegrip van 
auteursrechtelijke regels en 
Richtlijn 2000/31/EG inzake elektronische 
handel en Richtlijn 95/46/EG, artikel 13, 
en Richtlijn 2002/58/EG, artikel 15, 
waarin de grenzen van 
verkeersbeheersmaatregelen met 
betrekking tot gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer zijn afgebakend.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie
binnen contractueel overeengekomen 
begrenzingen op datavolume en 
snelheden voor internetdiensten bepaalde 
inhoud, applicaties of diensten of 
specifieke soorten daarvan niet blokkeren, 
vertragen, reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal 
redelijke verkeersbeheersmaatregelen.
Dergelijke maatregelen dienen transparant, 
evenredig en niet-discriminerend te zijn.
Redelijk verkeersbeheer omvat de 
preventie of belemmering van ernstige 
misdrijven, waaronder vrijwillige acties 
van aanbieders om de toegang tot en de 
verspreiding van kinderporno te 
voorkomen. Het minimaliseren van de 
effecten van netwerkcongestie moet 
worden beschouwd als redelijk, op 
voorwaarde dat de netwerkcongestie 
slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke 
omstandigheden voordoet.

(47) Op een open internet mogen 
aanbieders van elektronische communicatie 
bepaalde inhoud, applicaties of diensten of 
specifieke soorten daarvan niet blokkeren, 
vertragen, reduceren of discrimineren, met 
uitzondering van een beperkt aantal
technisch gezien redelijke, duidelijk 
omschreven en niet op commerciële 
gronden gebaseerde 
verkeersbeheermaatregelen. Dergelijke 
maatregelen dienen transparant, strikt 
noodzakelijk, evenredig en niet-
discriminerend te zijn. Het beperken van 
de effecten van netwerkcongestie moet 
worden beschouwd als redelijk, op 
voorwaarde dat de netwerkcongestie 
slechts tijdelijk is of zich in uitzonderlijke 
omstandigheden voordoet.

Amendement 5

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, 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, kan
gespecialiseerde diensten bevorderen en 
zal naar verwachting een 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. Dit mag 
echter de ontwikkeling van internet niet 
schaden, noch inbreuk maken op het 
beginsel van netneutraliteit. Aanbieders 
van inhoud, toepassingen en diensten en 
aanbieders van elektronische communicatie 
moeten daarom vrij zijn om 
gespecialiseerde 
dienstverleningsovereenkomsten met een 
welomschreven kwaliteitsniveau van 
dienstverlening te sluiten, mits die 
welomschreven kwaliteitskenmerken uit 
technisch oogpunt noodzakelijk zijn voor 
de functionaliteit van de dienst en de
overeenkomsten de kwaliteit van 
internettoegangsdiensten niet schaden.

Amendement 6

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 
kennisgevingsmechanismen en 
rechtsmiddelen in het leven te roepen 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 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) Verwerking van 
persoonsgegevens als bedoeld in de 
Verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
maatregelen inzake de Europese interne 
markt voor elektronische communicatie 
en om een connectief continent tot stand 
te brengen moet voldoen aan Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens1bis, die van 
toepassing is op de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten uit 
hoofde van deze verordening en onder het 
toezicht van de bevoegde instanties van de 
lidstaten, met name de onafhankelijke 
overheidsinstanties die door de lidstaten 
zijn aangewezen, alsmede aan 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 
communicatie1ter.

________________
1bis Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens (PB L 281 van 
23.11.1995, blz. 31).
1terRichtlijn 2002/58/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
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de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie (PB L 201 
van 31.7.2002, blz. 37).

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 ter) De verwerking van 
persoonsgegevens als bedoeld in de 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
maatregelen inzake de Europese interne 
markt voor elektronische communicatie 
en om een connectief continent tot stand 
te brengen moet in overeenstemming zijn 
met Verordening (EG) nr. 45/2001 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens1bis.

__________________
1bis PB L 8 van 12.1.2001 blz. 1.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80 bis) Deze verordening eerbiedigt de 
beginselen en bepalingen van de EU-
wetgeving inzake gegevensbescherming.
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Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) om te waarborgen dat al het 
internetverkeer gelijk wordt behandeld, 
zonder discriminatie, beperking of 
inmenging, ongeacht afzender, ontvanger, 
type, inhoud, apparatuur, dienst of 
toepassing;

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening doet geen afbreuk 
aan Richtlijn 95/46/EG en andere 
bestaande Unie-wetgeving inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 12

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 

Schrappen
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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;

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "netneutraliteit": het beginsel dat 
al het internetverkeer gelijk wordt 
behandeld, zonder discriminatie, 
beperking of inmenging, ongeacht 
afzender, ontvanger, type, inhoud, 
apparatuur, dienst of toepassing;

Amendement 14

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, die
wordt geëxploiteerd binnen een gesloten 
elektronische-communicatienetwerk met 
gebruikmaking van het internetprotocol 
op basis van strenge toegangscontrole, en 
die niet als vervanging voor 
internettoegangsdiensten op de markt 
wordt aangeboden of wordt gebruikt, of 
functioneel identiek is aan de via 
openbare internettoegang beschikbare 
diensten;
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. Het BEREC-
bureau past bij het beheer van het 
register, ongeacht het formaat (in druk of 
in elektronische vorm) dat voor het 
register wordt gekozen, passende 
beveiligingsmaatregelen toe, 
overeenkomstig artikel 22 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Voorts verstrekt BEREC aanbieders 
van communicatie informatie, 
overeenkomstig artikel 12 van 
Verordening (EG) nr. 45/2001, die 
verspreid kan worden via de regelgevende 
instantie van de lidstaat van herkomst van 
de aanbieder.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) ten aanzien van de regels inzake de 
bescherming van de persoonsgegevens, 
persoonlijke levenssfeer, beveiliging en 
integriteit van netwerken en transparantie 
volledig in overeenstemming met het 
Unierecht.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers hebben het recht om 
toegang te krijgen tot informatie en inhoud 
en deze te delen, toepassingen uit te 
voeren, hardware aan te sluiten en de 
diensten, software en apparatuur van hun 
keuze via hun dienst voor internettoegang 
te gebruiken, overeenkomstig het beginsel 
van netneutraliteit.
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Amendement 23

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 hebben het recht om 
overeenkomsten aan te gaan die 
differentiëren ten aanzien van
datavolumes en snelheden, indien zij 
hiertoe uitdrukkelijk hun vrije en
geïnformeerde toestemming geven en mits 
deze overeenkomsten naar behoren 
rekening houden met het beginsel van 
netneutraliteit en niet discrimineren op 
basis van de inhoud, toepassing of dienst 
of specifieke soorten daarvan.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Eindgebruikers hebben ook het recht om 
met aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek of met 
aanbieders van inhoud, toepassingen en 
diensten, overeenkomsten te sluiten voor 
het leveren van gespecialiseerde diensten 
met een verbeterde kwaliteit. Bij dergelijke 
overeenkomsten met aanbieders van 
internettoegangsdiensten zien die 
aanbieders er overeenkomstig het beginsel 
van netneutraliteit op toe dat de hogere 
dienstverleningskwaliteit niet ten koste 
gaat van de prestaties, betaalbaarheid of 
kwaliteit van internettoegangsdiensten.

Amendement 25

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

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

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. Het verlenen van 
gespecialiseerde diensten mag de kwaliteit 
van de diensten inzake internettoegang niet 
verzwakken. Indien netwerkcapaciteit 
wordt gedeeld tussen 
internettoegangsdiensten en 
gespecialiseerde diensten, publiceert de 
aanbieder van deze diensten duidelijke en 
ondubbelzinnige criteria op basis waarvan 
de netwerkcapaciteit gedeeld wordt.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Overeenkomstig het beginsel van 
netneutraliteit mogen aanbieders van 
internettoegangsdiensten de rechten zoals 
beschreven in lid 1 niet belemmeren door 
specifieke inhoud, toepassingen, diensten 
of specifieke soorten daarvan te blokkeren, 
vertragen, degraderen, wijzigen of 
discrimineren, behalve in specifieke
gevallen waarin het noodzakelijk is om 
redelijke verkeersbeheermaatregelen te 
nemen. Redelijke 
verkeersbeheermaatregelen zijn
transparant, niet-discriminerend, strikt
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evenredig en noodzakelijk zijn om: evenredig, onderworpen aan duidelijke, 
begrijpelijke en toegankelijke procedures 
voor beroep en bezwaar, en noodzakelijk 
om:

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) duidelijke en specifieke informatie 
te verstrekken over de toegestane 
communicatie-inspectiemethoden;

Motivering

Artikel 23, lid 5, van het voorstel biedt de mogelijkheid "redelijke 
verkeersbeheersmaatregelen" vast te stellen, uit hoofde waarvan aanbieders van 
internettoegangsdiensten specifieke inhoud kunnen blokkeren, vertragen, degraderen of 
discrimineren, maar geeft geen informatie over de daarbij toe te passen communicatie-
inspectiemethoden. Om eindgebruikers zekerheid te geven over de gevolgen van 
verkeersbeheersmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer moet artikel 23, lid 5, dus duidelijke informatie bieden over communicatie-
inspectiemethoden.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) de overdracht te voorkomen van 
ongevraagde communicatie voor 
directmarketingdoeleinden aan 
gebruikers die vooraf uitdrukkelijk hun 
vrije en geïnformeerde toestemming 
hebben gegeven voor dergelijke 
beperkende maatregelen; Deze 
toestemming moet specifiek en 
ondubbelzinnig zijn en geïnformeerd en 
uit vrije wil zijn gegeven.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) de effecten van de tijdelijke en 
uitzonderlijke overbelasting van het 
netwerk te beperken, met name door 
middel van toepassingsneutrale 
maatregelen, mits alle verkeer gelijk wordt
behandeld.

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 
de gegevensverwerking met zich die 
noodzakelijk en evenredig is om de in dit 
lid vermelde doelstellingen te bereiken.
Daarom zijn alle technieken voor de 
inspectie, het filteren en de analyse van 
gegevens in overeenstemming met de 
wetgeving van de Unie inzake de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming. 
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Dergelijke technieken moeten standaard 
uitsluitend gericht zijn op de controle van 
headerinformatie. Het voor deze 
doeleinden verwerken van de inhoud van 
de communicatie is niet toegestaan. In 
geen geval worden gevoelige gegevens 
verwerkt als bedoeld in artikel 8, lid 1, van 
Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale regelgevende instanties 
zien er strikt op toe en zorgen ervoor dat de 
eindgebruikers effectief kunnen profiteren 
van de vrijheden zoals beschreven in 
artikel 23, leden 1 en 2, dat artikel 23, 
lid 5, en artikel 2, punt 15 worden
nageleefd en dat, overeenkomstig het 
beginsel van netneutraliteit, 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 en autoriteiten voor 
gegevensbescherming ook toe op de 
gevolgen van gespecialiseerde diensten 
voor culturele diversiteit en innovatie. De 
nationale regelgevende instanties brengen 
jaarlijks verslag uit aan de Commissie, het 
BEREC en het publiek over hun toezicht 
en hun bevindingen. Dit toezicht wordt 
uitgeoefend in overeenstemming met het 
beginsel van vertrouwelijkheid van 
communicatie en leidt niet tot verwerking 
van persoonsgegevens.
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Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Nationale regelgevende instanties 
roepen duidelijke en begrijpelijke 
kennisgevingsmechanismen en 
rechtsmiddelen in het leven voor 
eindgebruikers die te maken hebben met 
discriminatie, beperking, inmenging, 
blokkering of het afknijpen van inhoud, 
diensten of applicaties op het internet.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie kan na raadpleging van 
het BEREC en andere belanghebbenden
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.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

onderhandeld, publiceren aanbieders van 
elektronische communicatie aan het 
publiek in een heldere, begrijpelijke en 
gemakkelijk toegankelijke vorm
transparante, vergelijkbare, toereikende en 
actuele informatie over:

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) duidelijke en toereikende 
informatie over de inspectiemethoden die 
worden gebruikt voor 
verkeersbeheermaatregelen die zijn 
ingesteld voor de doeleinden als genoemd 
in artikel 23, lid 5, en de gevolgen 
daarvan voor het recht van gebruikers op 
eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(g) in het geval van een bestaande 
verplichting op grond van artikel 25 van 
Richtlijn 2002/22/EG, de opties van de 
eindgebruikers om al dan niet hun 
persoonlijke gegevens in een map te
kunnen bewaren en de betrokken gegevens; 
verwerking van persoonlijke gegevens in 
een dergelijke map geschiedt in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG.

Motivering

Artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG bepaalt dat eindgebruikers op de hoogte moeten worden 
gesteld van de doeleinden van de desbetreffende abonneelijsten, alsmede van alle eventuele 



PE523.069v03-00 24/28 AD\1020266NL.doc

NL

verdere gebruiksmogelijkheden op basis van de in de abonneelijsten opgenomen zoekfuncties.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) informatie over maatregelen als 
bedoeld in artikel 26, lid 1, letter j), en het 
mogelijke effect daarvan op het recht van 
eindgebruikers op gegevensbescherming 
en bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek bieden 
eindgebruikers de mogelijkheid om 
kosteloos voor gespecificeerde facturen te 
kiezen, mits het recht van oproepende 
gebruikers en opgeroepen abonnees op 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer naar behoren wordt 
geëerbiedigd.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
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Artikel 6 bis

Afschaffing van retailroamingtarieven

Met ingang van 1 juli 2015 brengen 
roamingaanbieders roamende klanten 
voor inkomende of uitgaande 
gereguleerde roaminggesprekken, voor 
uitgaande gereguleerde sms-berichten in 
roaming, voor uitgaande gereguleerde 
mms-berichten in roaming of 
gereguleerde dataroamingdiensten geen 
meerkosten in rekening vergeleken met de 
kosten voor mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau, noch algemene kosten om de 
eindapparatuur of dienst in het 
buitenland te kunnen gebruiken.

Motivering

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

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – punt 4 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 531/2012
Artikel 7 – leden 1 en 2

Bestaande tekst Amendement

(4 ter) In artikel 7 worden de leden 1 en 2 
vervangen door:

"1. "1. Het gemiddelde wholesaletarief dat 
de exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 

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

roamingaanbieder van een klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag niet hoger liggen dan de in lid 
2 vastgestelde limieten.

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

2. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt tussen elke twee 
willekeurige exploitanten toegepast, en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of over elk korter resterend 
tijdvak tot het eind van de periode waarin 
het in dit lid bedoelde maximale 
gemiddelde wholesaletarief wordt 
toegepast of voor 30 juni 2022. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief ligt 
met ingang van 1 juli 2013 niet hoger dan 
0,10 EUR en wordt op 1 juli 2014 verlaagd 
tot 0,03 EUR, op 1 juli 2015 tot 0,02 EUR
en op 1 juli 2016 tot 0,01 EUR."

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:172:0010:0035:EN:PDF)

Motivering

Without creating a wholesale market in which the smaller players can compete, new 
legislation could distort competition and lead to the eviction of smaller and dynamic players 
from the market for international roaming. This amendments reduces wholesale roaming caps 
to a level which enables each provider who so wishes to offer retail services including ‘roam 
like at home’ in the short term. In addition, maximum wholesale charges are reduced in line 
with cost reductions, while leaving a reasonable margin in relation to capped retail charges 
to encourage market entry. This will enable market-led development of retail offers, and is 
certain to achieve the policy objective of putting an end to retail roaming tariffs by 2015, by 
enabling all providers to supply ‘roam like at home’ to mobile user. The levels of the revised 
wholesale roaming caps put forward are not below cost, as is evidenced by: (i) existing retail 
offers on domestic markets, (ii) existing domestic MVNO access offers and agreements, and 
(iii) a small number of bilateral wholesale roaming agreements between mobile network 
operators. Furthermore, the September BEREC benchmark report, which analysed the 
average EU roaming retail and wholesale rates for the first quarter of 2013, indicated the 
following margins:• Voice a) retail: 0.324 cents per minute, b) wholesale: 0.113 cents per 
minute.• SMS a) retail:0.084 cents per SMS, b) wholesale: 0.025 cents per SMS.• Data a) 
retail:0.482 cents per MB, b) wholesale:0.069 cents per MB. These numbers therefore 
demonstrate margins of 286% for voice, 336% for SMS and 698% for data.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMPARAMETERS VAN 
EUROPESE ASQ-
CONNECTIVITEITSPRODUCTEN

Schrappen

Netwerkelementen en gerelateerde 
informatie:

- Een beschrijving van het 
connectiviteitsproduct dat over een vast 
netwerk wordt aangeleverd, met inbegrip 
van de technische kenmerken en 
vaststelling van alle relevante normen.

Netwerkfunctionaliteiten:

- connectiviteitsovereenkomst die de end-
to-endkwaliteit van de dienstverlening 
waarborgt op basis van 
gemeenschappelijk gespecificeerde 
parameters die de verstrekking van ten 
minste de volgende diensten mogelijk 
maken:

- spraakoproepen en videogesprekken;

- het uitzenden van audiovisuele inhoud; 
en

- gegevenskritieke toepassingen.
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