
 

AM\1024924NL.doc  PE529.689v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

26.3.2014 A7-0190/234 

Amendement  234 

Marietje Schaake 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 
(12 bis) "netneutraliteit": het beginsel dat 

al het internetverkeer gelijk behandeld 

wordt, zonder discriminatie, beperking of 

inmenging, ongeacht de afzender, 

ontvanger, type, inhoud, apparatuur, 

dienst of toepassing; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Amendement  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 2 – punten 14 en 15 

 

 

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 overeenkomstig het beginsel 

van netneutraliteit, en derhalve 

connectiviteit tussen vrijwel alle 

eindpunten die met het internet verbonden 

zijn, ongeacht de gebruikte 

netwerktechnologieën of eindapparatuur; 

(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 voor 

specifieke inhoud, toepassingen of diensten 

of een combinatie hiervan 

geoptimaliseerde elektronische-

communicatiedienst, die via een logisch 

gescheiden capaciteit wordt aangeboden, 

op basis van strikte aanmeldingscontrole 

en die een functionaliteit biedt waarvoor 

verbeterde end-to-end-kwaliteit vereist is, 

en die niet op de markt wordt aangeboden 

of niet bruikbaar is als vervanging voor 

internettoegangsdiensten; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/236 

Amendement  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake  

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Eindgebruikers zijn vrij om toegang te 

krijgen tot informatie en inhoud en deze te 

delen, toepassingen uit te voeren en de 

diensten van hun keuze via hun dienst voor 

internettoegang te gebruiken. 

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. 

1. Eindgebruikers hebben het recht om 

toegang te krijgen tot informatie en inhoud 

en deze te delen, toepassingen en diensten 

uit te voeren en aan te bieden, en de 

terminals van hun keuze, ongeacht de 

locatie van de eindgebruiker of de 

aanbieder, en ongeacht de locatie, de 

herkomst of de bestemming van de dienst, 

informatie of inhoud, via hun dienst voor 

internettoegang te gebruiken. 

2. Eindgebruikers zijn ook vrij om met 

aanbieders van elektronische communicatie 

aan het publiek of met aanbieders van 

inhoud, toepassingen en diensten, 

overeenkomsten te sluiten voor het 

leveren van gespecialiseerde diensten met 

een verbeterde kwaliteit.  

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 

2. Aanbieders van internettoegang en van 

elektronische communicatie aan het 

publiek en aanbieders van inhoud, 

toepassingen en diensten zijn vrij om aan 

eindgebruikers gespecialiseerde diensten 

aan te bieden. Dergelijke diensten worden 

uitsluitend geleverd indien de capaciteit 

van het netwerk groot genoeg is om deze 

bovenop de internettoegangsdiensten te 

kunnen verlenen en indien dit niet ten 

koste gaat van de beschikbaarheid of de 

kwaliteit van internettoegangsdiensten.  

Aanbieders van internettoegang aan 

eindgebruikers maken geen onderscheid 
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van de gerelateerde datavolumes of 

verkeer als speciale diensten van een 

bepaalde kwaliteit of met een 

toepassingsspecifieke capaciteit. Het 

verlenen van gespecialiseerde diensten 

mag de kwaliteit van de diensten inzake 

internettoegang niet herhaaldelijk of 

voortdurend verzwakken. 

tussen functioneel gelijkwaardige diensten 

of toepassingen. 

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 

Unie- of nationale wetgeving met 

betrekking tot de rechtmatigheid van de 

verspreide informatie, inhoud, 

toepassingen of diensten. 

 

4. Het uitoefenen van de vrijheden zoals 

beschreven in de leden 1 en 2 wordt 

vergemakkelijkt door het verstrekken van 

volledige informatie overeenkomstig 

artikel 25, lid 1, artikel 26, lid 2, en 

artikel 27, leden 1 en 2. 

4. Aan de eindgebruikers wordt volledige 

informatie verstrekt overeenkomstig 

artikel 20, lid 2, artikel 21, lid 3, en artikel 

21 bis van Richtlijn 2002/22/EG, inclusief 

informatie over alle toegepaste 

verkeersbeheermaatregelen die gevolgen 

kunnen hebben voor de toegang tot en de 

verspreiding van informatie, inhoud, 

toepassingen en diensten, zoals 

gespecificeerd in de leden 1 en 2 van dit 

artikel. 

5. Binnen de grenzen van contractueel 

overeengekomen datavolumes en 

snelheden mogen aanbieders van 

internettoegangsdiensten de vrijheden 

zoals beschreven in lid 1 niet belemmeren 

door specifieke inhoud, toepassingen, 

diensten of specifieke klassen daarvan te 

blokkeren, vertragen, degraderen of 

discrimineren, behalve in gevallen waarin 

het noodzakelijk is om redelijke 

verkeersbeheermaatregelen te treffen. 

Redelijke verkeersbeheermaatregelen 

moeten transparant, niet-discriminerend, 

evenredig en noodzakelijk zijn om: 

5. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en 

eindgebruikers kunnen overeenkomen 

grenzen te stellen aan datavolumes en 

snelheden voor internettoegangsdiensten. 

Aanbieders van internettoegangsdiensten 

mogen het recht zoals beschreven in lid 1 

niet belemmeren door specifieke inhoud, 

toepassingen, diensten of specifieke 

klassen daarvan te blokkeren, vertragen, 

wijzigen, degraderen of discrimineren, 

behalve in gevallen waarin het 

noodzakelijk is om 

verkeersbeheermaatregelen te nemen. 

Verkeersbeheermaatregelen moeten 

transparant, niet-discriminerend, evenredig 

en noodzakelijk zijn om: 

a) de uitvoering van een wettelijke 

bepaling of een rechterlijke uitspraak te 

implementeren of ernstige misdrijven te 

a) een rechterlijke uitspraak te 

implementeren; 
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voorkomen of te verhinderen; 

b) de integriteit en de veiligheid van het 

netwerk, de diensten die via dit netwerk 

worden aangeboden en de terminals van de 

eindgebruikers te beschermen; 

b) de integriteit en de veiligheid van het 

netwerk, de diensten die via dit netwerk 

worden aangeboden en de terminals van de 

eindgebruikers te beschermen; 

c) de overdracht van ongevraagde 

communicatie aan eindgebruikers te 

voorkomen, die vooraf toestemming 

hebben gegeven voor dergelijke 

beperkende maatregelen; 

 

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 voorkomen of te beperken, mits 

gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 

worden behandeld. 

Redelijk verkeersbeheer brengt uitsluitend 

de gegevensverwerking met zich die 

noodzakelijk en evenredig is om de in dit 

lid vermelde doelstellingen te bereiken. 

Verkeersbeheermaatregelen worden niet 

langer dan nodig is in stand gehouden. 

Onverminderd Richtlijn 95/46/EG 

brengen verkeersbeheermaatregelen 

uitsluitend de verwerking van 

persoonsgegevens met zich die 

noodzakelijk en evenredig is om de in dit 

lid vermelde doelstellingen te bereiken, en 

is op deze maatregelen 

Richtlijn 2002/58/EG van toepassing, met 

name wat betreft de vertrouwelijkheid van 

de communicatie. 

Aanbieders van internettoegangsdiensten 

stellen passende, duidelijke, open en 

efficiënte procedures vast die zijn gericht 

op het behandelen van klachten over 

vermeende inbreuken op dit artikel. Deze 

procedures doen geen afbreuk aan het 

recht van de eindgebruikers om de kwestie 

voor te leggen aan de nationale 

regelgevende instantie. 

Or. en 

 

 


