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26.3.2014 A7-0190/237 

Amendement  237 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 

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 

(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. "Netneutraliteit" is het 

beginsel dat het verkeer gelijk moet 

worden behandeld, zonder discriminatie, 

beperking of inmenging, ongeacht 

afzender, ontvanger, type, inhoud, 

apparatuur, dienst of toepassing. Het 

open karakter van het internet is, zoals 

het Europees Parlement in zijn resolutie 

van 17 november 2011 over het open 

internet en netneutraliteit in Europa 

2011/2866 verwoordde, een essentiële 

aanjager geweest voor 

concurrentievermogen, economische 

groei, sociale ontwikkeling en innovatie – 

wat 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 
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en om fragmentatie als gevolg van 

uiteenlopende maatregelen van 

afzonderlijke lidstaten te voorkomen. 

landen waar de toegang tot 

onafhankelijke media beperkt is. 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. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/238 

Amendement  238 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 

Overweging 49 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(49) Onder eindgebruikers is ook vraag 

naar diensten en toepassingen die van 

aanbieders van elektronische 

communicatie of van de aanbieders van 

inhoud, toepassingen of diensten een 

hoger niveau van gegarandeerde kwaliteit 

van dienstverlening vergen. Dergelijke 

diensten kunnen onder meer bestaan uit het 

uitzenden van omroepprogramma's via het 

internetprotocol (IP-TV), 

videoconferenties en bepaalde 

toepassingen binnen de gezondheidszorg. 

Eindgebruikers moeten daarom ook vrij 

zijn om met aanbieders van elektronische 

communicatie of aanbieders van inhoud, 

toepassingen of diensten overeenkomsten 

aan te gaan inzake het leveren van 

gespecialiseerde diensten met een 

verbeterde kwaliteit van dienstverlening. 

(49) Het moet mogelijk zijn te voorzien in 

de vraag van eindgebruikers naar diensten 

en toepassingen die een hogere of 

gegarandeerde kwaliteit van 

dienstverlening vergen. Dergelijke diensten 

kunnen onder meer bestaan uit het 

uitzenden van omroepprogramma's, 

videoconferenties en bepaalde 

toepassingen binnen de gezondheidszorg. 

Eindgebruikers moeten daarom ook vrij 

zijn om met aanbieders van 

internettoegangsdiensten, aanbieders van 

elektronische communicatie of aanbieders 

van inhoud, toepassingen of diensten 

overeenkomsten aan te gaan inzake het 

leveren van gespecialiseerde diensten met 

een verbeterde kwaliteit van 

dienstverlening. Wanneer dergelijke 

overeenkomsten met een aanbieder van 

internettoegang worden gesloten, moet die 

aanbieder ervoor zorgen dat de kwalitatief 

hoogwaardige dienst niet nadelig is voor 

de kwaliteit van de internettoegang. 

Bovendien mag er bij 

verkeersbeheersmaatregelen geen 

onderscheid worden gemaakt tussen 
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concurrerende diensten en toepassingen. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/239 

Amendement  239 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 

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 

(50) Verder 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 ook 

noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te 

kunnen leveren, zoals M2M-communicatie 

(machine-to-machine). Aanbieders van 

inhoud, toepassingen en diensten en 

aanbieders van elektronische communicatie 

moeten daarom ook in de toekomst vrij 

zijn om gespecialiseerde 

dienstverleningsovereenkomsten met 

vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, 

zolang deze overeenkomsten de kwaliteit 

van internettoegangsdiensten niet schaden. 
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vastgestelde kwaliteitsniveaus te sluiten, 

zolang deze overeenkomsten de algemene 

kwaliteit van internettoegangsdiensten niet 

in wezen schaden. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/240 

Amendement  240 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 

Overweging 51 

 

 

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 

(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 

internettoegangsdiensten, andere 

aanbieders van elektronische communicatie 

en andere dienstverleners 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), niveaus en 

gevolgen van netwerkcongestie, reële 

snelheden ten opzichte van geadverteerde 

snelheden, de prestaties van 
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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. 

internettoegangsdiensten in vergelijking 

met kwalitatief hoogwaardige diensten en 

kwaliteit zoals ervaren door 

eindgebruikers. Nationale regelgevende 

instanties moeten klachtenprocedures 

instellen die voorzien in doeltreffende, 

eenvoudige en direct beschikbare 

verhaalmechanismen voor eindgebruikers 

en moeten de bevoegdheid krijgen om 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 

andere aanbieders van elektronische 

communicatie en andere dienstverleners 

gezamenlijk of individueel minimumeisen 

voor kwaliteit van dienstverlening op te 

leggen als dit nodig is om 

aantasting/verslechtering van de kwaliteit 

van de internettoegangsdiensten te 

voorkomen. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/241 

Amendement  241 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 – 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; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/242 

Amendement  242 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 – alinea 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 van het internet, 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 

een hogere end-to-end-kwaliteit vereist is, 

en die niet op de markt wordt aangeboden 

of niet bruikbaar is als vervanging voor 

internettoegangsdiensten; 

Or. en 



 

AM\1024918NL.doc  PE529.689v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.3.2014 A7-0190/243 

Amendement  243 

Catherine Trautmann 

namens de S&D-Fractie 

Amelia Andersdotter 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

namens de GUE/NGL-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 

Vrij aanbieden en gebruiken van open 

internettoegang en redelijk verkeersbeheer  

Vrij aanbieden en gebruiken van open 

internettoegang en redelijk verkeersbeheer  

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. 

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 van de 

aanbieder en de herkomst of bestemming 

van de dienst, informatie of inhoud, 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. 

 

2. Eindgebruikers zijn ook vrij om met 

aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek of met 

aanbieders van inhoud, toepassingen en 

2. Aanbieders van internettoegang en van 

elektronische communicatie aan het 

publiek en aanbieders van inhoud, 

toepassingen en diensten zijn vrij om aan 
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diensten, overeenkomsten te sluiten voor 

het leveren van gespecialiseerde diensten 

met een verbeterde kwaliteit.  

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 

tussen functioneel gelijkwaardige 

diensten of toepassingen.  

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. 

 

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 

5. Aanbieders van 

internettoegangsdiensten en 

eindgebruikers kunnen overeenkomen 

grenzen te stellen aan datavolumes en 
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beschreven in lid 1 niet belemmeren door 

specifieke inhoud, toepassingen, diensten 

of specifieke klassen daarvan te blokkeren, 

vertragen, degraderen of discrimineren, 

behalve in gevallen waarin het 

noodzakelijk is om redelijke 

verkeersbeheermaatregelen te nemen. 

Redelijke verkeersbeheermaatregelen 

moeten transparant, niet-discriminerend, 

evenredig en noodzakelijk zijn om:  

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 

voorkomen of te verhinderen;  

a) een rechterlijke uitspraak ten uitvoer te 

leggen;  

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 

omvatten verkeersbeheermaatregelen 

uitsluitend de verwerking van 

persoonsgegevens 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.  
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 Aanbieders van internettoegangsdiensten 

stellen passende, duidelijke, open en 

efficiënte procedures vast die gericht zijn 

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 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Waarborgen voor de kwaliteit van de 

dienstverlening  

Waarborgen voor de kwaliteit van de 

dienstverlening  

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. Bij het uitoefenen van hun 

bevoegdheden krachtens artikel 30 bis met 

betrekking tot artikel 23, zien de nationale 

regelgevende instanties strikt toe op de 

naleving van artikel 23, lid 5, en de 

voortdurende beschikbaarheid van niet-

discriminerende internettoegangsdiensten 

met een kwaliteitsniveau dat de 

technologische vooruitgang weerspiegelt. 

Zij zien in samenwerking met andere 

bevoegde nationale instanties ook toe op de 

gevolgen voor culturele diversiteit en 

innovatie. De nationale regelgevende 

instanties publiceren jaarlijks een verslag 

over hun toezicht en hun bevindingen, en 

doen deze verslagen toekomen aan de 

Commissie en het BEREC.  

2. Om de algemene achteruitgang van de 

kwaliteit van de dienstverlening inzake 

Om de achteruitgang van de kwaliteit van 

de dienstverlening inzake 
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internettoegangsdiensten te voorkomen of 

om ervoor te zorgen dat eindgebruikers 

toegang krijgen tot inhoud of informatie en 

deze kunnen delen of de applicaties en 

diensten van hun keuze te kunnen 

toepassen, beschikken de nationale 

regelgevende instanties over de 

bevoegdheid om minimale 

kwaliteitsvereisten op te leggen aan de 

aanbieders van elektronische communicatie 

aan het publiek.  

internettoegangsdiensten te voorkomen of 

om ervoor te zorgen dat eindgebruikers 

toegang krijgen tot inhoud of informatie en 

deze kunnen delen of de applicaties, 

diensten en software van hun keuze 

kunnen toepassen, beschikken de nationale 

regelgevende instanties over de 

bevoegdheid om minimale 

kwaliteitsvereisten en, waar van 

toepassing, andere parameters voor de 

kwaliteit van de dienstverlening, zoals 

omschreven door de nationale 

regelgevende instanties, op te leggen aan 

de aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek.  

 

De nationale regelgevende instanties 

verstrekken de Commissie geruime tijd 

voordat zij dergelijke vereisten opleggen, 

een samenvatting van de gronden om op te 

treden, de voorgenomen vereisten en de 

voorgestelde aanpak. Deze informatie 

wordt tevens ter beschikking gesteld van 

het BEREC. De Commissie kan, na die 

informatie te hebben onderzocht, 

opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent 

formuleren, met name om ervoor te zorgen 

dat de voorgenomen vereisten geen 

negatieve invloed hebben op de werking 

van de interne markt. De voorgenomen 

vereisten worden niet opgelegd binnen 

twee maanden nadat de Commissie de 

volledige informatie heeft ontvangen, 

tenzij de Commissie en de nationale 

regelgevende instantie anders zijn 

overeengekomen, of wanneer de 

Commissie de regelgevende instantie op de 

hoogte heeft gesteld van een verkorte 

onderzoeksperiode, of wanneer de 

Commissie opmerkingen of aanbevelingen 

heeft geformuleerd. De nationale 

regelgevende instanties houden zoveel 

mogelijk rekening met de opmerkingen en 

aanbevelingen van de Commissie en 

informeren de Commissie en het BEREC 

over de opgelegde vereisten.  

De nationale regelgevende instanties 

verstrekken de Commissie geruime tijd 

voordat zij dergelijke vereisten opleggen, 

een samenvatting van de gronden om op te 

treden, de voorgenomen vereisten en de 

voorgestelde aanpak. Deze informatie 

wordt tevens ter beschikking gesteld van 

het BEREC. De Commissie kan, na die 

informatie te hebben onderzocht, 

opmerkingen of aanbevelingen hieromtrent 

formuleren, met name om ervoor te zorgen 

dat de voorgenomen vereisten geen 

negatieve invloed hebben op de werking 

van de interne markt. De voorgenomen 

vereisten worden niet opgelegd binnen 

twee maanden nadat de Commissie de 

volledige informatie heeft ontvangen, 

tenzij de Commissie en de nationale 

regelgevende instantie anders zijn 

overeengekomen, of wanneer de 

Commissie de regelgevende instantie op de 

hoogte heeft gesteld van een verkorte 

onderzoeksperiode, of wanneer de 

Commissie opmerkingen of aanbevelingen 

heeft geformuleerd. De nationale 

regelgevende instanties houden zoveel 

mogelijk rekening met de opmerkingen en 

aanbevelingen van de Commissie en 

informeren de Commissie en het BEREC 

over de opgelegde vereisten.  

3. De Commissie kan 3. Binnen zes maanden na de aanneming 
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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.  

van deze verordening stelt het BEREC na 

raadpleging van belanghebbenden en in 

nauwe samenwerking met de Commissie 

algemene richtsnoeren vast waarin 

uniforme voorwaarden worden bepaald 

voor de uitvoering van de in dit artikel 

bedoelde verplichtingen van de nationale 

bevoegde autoriteiten, onder meer met 

betrekking tot de toepassing van 

verkeersbeheermaatregelen en het 

toezicht op de naleving.  

Or. en 

 

 


