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26.3.2014 A7-0190/245 

Amendement  245 

Christian Engström 

namens de Verts/ALE-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 26 – lid 1 – letter f 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(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; 

(f) eventuele vergoedingen en 

terugbetalingsregelingen met inbegrip van 

een expliciete verwijzing naar de wettelijke 

rechten van de eindgebruiker die gelden, 

inclusief het recht om het contract op te 

zeggen, indien de contractuele 

kwaliteitsniveaus van de diensten niet 

worden behaald; 

Or. en 

Motivering 

Er is op dit moment geen in de hele EU geldende bepaling betreffende het opzeggen van 

contracten in verband met het niet "halen" van prestatie-eisen die aan elektronische-

communicatiediensten worden gesteld (elke lidstaat besluit hierover individueel). 
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26.3.2014 A7-0190/246 

Amendement  246 

Christian Engström 

namens de Verts/ALE-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 28 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 

consumenten het recht hebben om hun 

contract te allen tijde kosteloos op te 

zeggen, onder uitsluiting van de 

restwaarde van de in het kader van het 

contract gesubsidieerde apparatuur en op 

voorwaarde dat een pro rata temporis 

terugbetaling plaatsvindt van alle andere 

promotievoordelen die als zodanig zijn 

aangeboden op het moment dat het 

contract werd gesloten. In het geval van 

wijzigingen in de contractuele 

voorwaarden zoals voorgesteld door de 

aanbieder van elektronische communicatie 

aan het publiek, stellen zij de consumenten 

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 contractuele 

voorwaarden niet aanvaarden. Lid 2 is van 

overeenkomstige toepassing. 

Or. en 

Motivering 

De consumenten moeten het recht hebben zelf te bepalen of een wijziging in hun voordeel is of 

niet. Arbitraire kosten die niets te maken hebben met gesubsidieerde apparatuur of met 
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promotievoordelen die als zodanig zijn aangeboden op het moment dat het contract werd 

gesloten, moeten worden verboden aangezien zij de consumenten ervan weerhouden van 

provider te veranderen en derhalve de keuzevrijheid beperken.  

 


