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21.10.2015 A8-0300/2 

Amendement  2 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 3 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(3) De afgelopen decennia heeft het internet 

zich ontwikkeld tot een open platform voor 

innovatie met lage drempels voor 

eindgebruikers, aanbieders van inhoud, 

toepassingen en diensten en aanbieders van 

internettoegangsdiensten. Het bestaande 

regelgevingskader is gericht op de bevordering 

van de mogelijkheden voor eindgebruikers om 

toegang te verkrijgen tot informatie en deze te 

delen of toepassingen en diensten van hun 

keuze te gebruiken. Een groot aantal 

eindgebruikers heeft evenwel te maken met 

verkeersbeheerpraktijken die specifieke 

toepassingen of diensten blokkeren of 

vertragen. Die trends vereisen 

gemeenschappelijke regels op Unieniveau om 

het open karakter van het internet te 

waarborgen en om fragmentatie van de interne 

markt als gevolg van door afzonderlijke 

lidstaten genomen maatregelen te voorkomen. 

(3) De afgelopen decennia heeft het internet 

zich ontwikkeld tot een open platform voor 

innovatie met lage drempels voor 

eindgebruikers, aanbieders van inhoud, 

toepassingen en diensten en aanbieders van 

internettoegangsdiensten. Het beginsel 

"netneutraliteit" binnen het open internet 

houdt in dat al het verkeer gelijk wordt 

behandeld, zonder discriminatie, beperking of 

inmenging, ongeacht afzender, ontvanger, 

type, inhoud, apparatuur, dienst of 

toepassing. Het open karakter van het 

internet is, 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. Het bestaande regelgevingskader is 

gericht op de bevordering van de 

mogelijkheden voor eindgebruikers om 
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toegang te verkrijgen tot informatie en deze te 

delen of toepassingen en diensten van hun 

keuze te gebruiken. Een groot aantal 

eindgebruikers heeft evenwel te maken met 

verkeersbeheerpraktijken die specifieke 

toepassingen of diensten blokkeren of 

vertragen. Die trends vereisen 

gemeenschappelijke regels op Unieniveau om 

het open karakter van het internet te 

waarborgen en om fragmentatie van de interne 

markt als gevolg van door afzonderlijke 

lidstaten genomen maatregelen te voorkomen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/3 

Amendement  3 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 7 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(7) Met het oog op de uitoefening van hun 

rechten om toegang te krijgen tot informatie en 

inhoud en deze te delen, en toepassingen en 

diensten van hun keuze te gebruiken en aan te 

bieden, moet de eindgebruikers de vrijheid 

worden geboden met de aanbieders van 

internettoegangsdiensten overeenkomsten te 

sluiten over tarieven voor specifieke 

datavolumes en snelheden van de 

internettoegangsdienst. Deze overeenkomsten, 

alsook enigerlei commerciële praktijken van de 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 

mogen de uitoefening van die rechten niet 

inperken en aldus de bepalingen van deze 

verordening betreffende het waarborgen van 

open internettoegang omzeilen. De nationale 

regelgevende instanties en andere bevoegde 

autoriteiten dient de bevoegdheid te worden 

verleend op te treden tegen overeenkomsten of 

commerciële praktijken die wegens hun 

omvang tot een feitelijke beperking van de 

keuzemogelijkheden van de eindgebruikers 

leiden. Daartoe dient bij het beoordelen van 

overeenkomsten en commerciële praktijken 

rekening te worden gehouden met onder meer 

de respectieve marktposities van de betrokken 

aanbieders van internettoegangsdiensten en 

aanbieders van inhoud, diensten en 

toepassingen. De nationale regelgevende 

(7) Met het oog op de uitoefening van hun 

rechten om toegang te krijgen tot informatie en 

inhoud en deze te delen, en toepassingen en 

diensten van hun keuze te gebruiken en aan te 

bieden, moet de eindgebruikers de vrijheid 

worden geboden met de aanbieders van 

internettoegangsdiensten overeenkomsten te 

sluiten over tarieven voor specifieke 

datavolumes en snelheden van de 

internettoegangsdienst. Deze overeenkomsten, 

alsook enigerlei commerciële praktijken van de 

aanbieders van internettoegangsdiensten, 

mogen de uitoefening van die rechten niet 

inperken en aldus de bepalingen van deze 

verordening betreffende het waarborgen van 

open internettoegang omzeilen. De nationale 

regelgevende instanties en andere bevoegde 

autoriteiten dient de bevoegdheid te worden 

verleend op te treden tegen overeenkomsten of 

commerciële praktijken die tot een feitelijke 

beperking van de keuzemogelijkheden van de 

eindgebruikers leiden. De nationale 

regelgevende instanties en andere bevoegde 

autoriteiten moet, als onderdeel van hun 

toezichts- en handhavingsfunctie, de 

verplichting worden opgelegd op te treden 

indien overeenkomsten of commerciële 

praktijken de essentie van de rechten van de 

eindgebruikers zouden ondermijnen. 
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instanties en andere bevoegde autoriteiten 

moet, als onderdeel van hun toezichts- en 

handhavingsfunctie, de verplichting worden 

opgelegd op te treden indien overeenkomsten 

of commerciële praktijken de essentie van de 

rechten van de eindgebruikers zouden 

ondermijnen. 

Or. en 

Motivering 

Hierdoor wordt de tekst opnieuw in overeenstemming gebracht met de eerste lezing van het 

Parlement, zie overwegingen 47 tot 49 en artikel 23, lid 5, en artikel 24. 
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21.10.2015 A8-0300/4 

Amendement  4 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 9 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(9) Het doel van redelijk verkeersbeheer is om 

bij te dragen aan een efficiënt gebruik van 

netwerkmiddelen en een optimalisering van de 

algehele doorgiftekwaliteit, in reactie op de 

objectief verschillende technische 

kwaliteitsvereisten van de dienstverlening 

voor specifieke categorieën verkeer, en 

daarmee van de doorgegeven inhoud, 

toepassingen en diensten. De door de 

aanbieders van internettoegangsdiensten 

toegepaste redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen moeten 

transparant, niet-discriminerend en evenredig 

zijn en mogen niet ingegeven zijn door 

commerciële overwegingen. Het voorschrift 

dat verkeersbeheersmaatregelen niet-

discriminerend moeten zijn, belet niet dat 

aanbieders van internettoegangsdiensten, met 

het oog op de optimalisering van de algehele 

doorgiftekwaliteit, verkeersbeheersmaatregelen 

toepassen die een onderscheid maken tussen 

objectief verschillende categorieën verkeer. 

Dergelijke differentiëringen mogen, teneinde 

de algehele kwaliteit en de ervaring van de 

gebruikers te optimaliseren, alleen worden 

toegestaan op basis van de objectief 

verschillende technische kwaliteitsvereisten 

van de specifieke categorieën verkeer 

(bijvoorbeeld wat betreft latentietijd 

(9) Het doel van redelijk verkeersbeheer is om 

bij te dragen aan een efficiënt gebruik van 

netwerkmiddelen en een optimalisering van de 

algehele doorgiftekwaliteit, in reactie op de 

objectieve vereisten van verkeer, en daarmee 

van de doorgegeven inhoud, toepassingen en 

diensten. De door de aanbieders van 

internettoegangsdiensten toegepaste redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen moeten 

transparant, niet-discriminerend en evenredig 

zijn en mogen niet ingegeven zijn door 

commerciële overwegingen. Het voorschrift 

dat verkeersbeheersmaatregelen niet-

discriminerend moeten zijn, belet niet dat 

aanbieders van internettoegangsdiensten, met 

het oog op de optimalisering van de algehele 

doorgiftekwaliteit, verkeersbeheersmaatregelen 

toepassen. Alle verkeersbeheersmaatregelen 

mogen, teneinde de algehele kwaliteit en de 

ervaring van de gebruikers te optimaliseren, 

alleen worden toegestaan op basis van de 

objectief verschillende vereisten (bijvoorbeeld 

wat betreft latentietijd ("latency"), variatie in 

vertraging ("jitter"), pakketverlies en 

bandbreedte), en niet op basis van commerciële 

overwegingen. Dergelijke maatregelen moeten 

in verhouding staan tot de specifieke 

netwerkbeheerdoelstelling in kwestie. Deze 

maatregelen mogen niet langer dan nodig is in 



 

AM\1076750NL.doc  PE570.903v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

("latency"), variatie in vertraging ("jitter"), 

pakketverlies en bandbreedte), en niet op basis 

van commerciële overwegingen. Dergelijke 

differentiërende maatregelen moeten in 

verhouding staan tot de doelstelling de 

algehele kwaliteit te optimaliseren, en moeten 

gelijkwaardig verkeer gelijk behandelen. Deze 

maatregelen mogen niet langer dan nodig is in 

stand worden gehouden. 

stand worden gehouden. 

 

Or. en 

Motivering 

Door dit voorgesteld amendement wordt de overweging in overeenstemming gebracht met het in 

trialoog overeengekomen artikel 3, lid 3, onder c). De betekenis van zowel het oorspronkelijke 

voorstel van de Commissie voor artikel 23, lid 5, en het door het Parlement aangenomen amendement 

voor hetzelfde artikel wordt erin weergegeven. 
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21.10.2015 A8-0300/5 

Amendement  5 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 15 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(15) Ten derde, kunnen maatregelen die verder 

gaan dan dergelijke redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen ook noodzakelijk 

zijn voor het voorkomen van dreigende 

netwerkcongestie, dit wil zeggen situaties 

waarin de congestie op het punt staat zich 

voor te doen, alsook voor het beperken van de 

gevolgen van netwerkcongestie, indien de 

netwerkcongestie slechts tijdelijk is of zich 

slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

voordoet. Het evenredigheidsbeginsel vereist 

dat gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 

worden behandeld in de op die uitzondering 

gebaseerde verkeersbeheersmaatregelen. Met 

tijdelijke congestie worden specifieke situaties 

van korte duur bedoeld, wanneer zich een 

plotselinge toename van het aantal gebruikers 

bovenop de reguliere gebruikers of een 

plotselinge toename van de vraag naar 

specifieke inhoud, toepassingen of diensten 

voordoet die de transmissiecapaciteit van 

sommige elementen van het netwerk te boven 

kan gaan en de rest van het netwerk minder 

reactief kan maken. Het is mogelijk dat 

tijdelijke congestie zich met name zal 

voordoen in mobiele netwerken, die 

onderworpen zijn aan meer variabele 

omstandigheden, zoals fysieke obstakels, 

slechtere binnenontvangst of een wisselend 

(15) Ten derde, kunnen maatregelen die verder 

gaan dan dergelijke redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen ook noodzakelijk 

zijn voor het beperken van de gevolgen van 

netwerkcongestie, indien de netwerkcongestie 

slechts tijdelijk is of zich slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden voordoet.  Het 

evenredigheidsbeginsel vereist dat 

gelijkwaardige soorten verkeer gelijk worden 

behandeld in de op die uitzondering gebaseerde 

verkeersbeheersmaatregelen. Met tijdelijke 

congestie worden specifieke situaties van korte 

duur bedoeld, wanneer zich een plotselinge 

toename van het aantal gebruikers bovenop de 

reguliere gebruikers of een plotselinge toename 

van de vraag naar specifieke inhoud, 

toepassingen of diensten voordoet die de 

transmissiecapaciteit van sommige elementen 

van het netwerk te boven kan gaan en de rest 

van het netwerk minder reactief kan maken. 

Het is mogelijk dat tijdelijke congestie zich 

met name zal voordoen in mobiele netwerken, 

die onderworpen zijn aan meer variabele 

omstandigheden, zoals fysieke obstakels, 

slechtere binnenontvangst of een wisselend 

aantal actieve gebruikers die zich verplaatsen. 

Hoewel het voorspelbaar kan zijn dat een 

dergelijke tijdelijke congestie zich van tijd tot 

tijd op bepaalde punten in het netwerk kan 
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aantal actieve gebruikers die zich verplaatsen. 

Hoewel het voorspelbaar kan zijn dat een 

dergelijke tijdelijke congestie zich van tijd tot 

tijd op bepaalde punten in het netwerk kan 

voordoen – zodanig dat deze congestie niet als 

uitzonderlijk kan worden beschouwd – mag 

deze zich niet zo frequent of gedurende zulke 

lange periodes voordoen dat een 

capaciteitsuitbreiding economisch 

gerechtvaardigd zou zijn. Uitzonderlijke 

congestie moet in die zin worden opgevat dat 

het onvoorspelbare en onvermijdelijke situaties 

van congestie betreft, in zowel mobiele als 

vaste netwerken. Die situaties kunnen worden 

veroorzaakt door bijvoorbeeld een technisch 

falen, zoals niet-beschikbaarheid van de dienst 

wegens gebroken kabels of andere 

infrastructuurelementen, onverwachte 

veranderingen in de routing van het verkeer of 

grote toenames van het netwerkverkeer door 

noodsituaties of andere situaties waarop de 

aanbieders van internettoegangsdiensten geen 

invloed hebben. Dergelijke 

congestieproblemen zullen zich naar alle 

waarschijnlijkheid niet frequent voordoen, 

maar kunnen ernstig zijn en zijn niet per 

definitie van korte duur. De noodzaak 

verkeersbeheersmaatregelen toe te passen die 

verder gaan dan de redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen om de effecten 

van de tijdelijke of uitzonderlijke 

netwerkcongestie te voorkomen of te beperken, 

mag de aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet de mogelijkheid 

geven tot het omzeilen van het algemene 

verbod specifieke inhoud, toepassingen of 

diensten, of bepaalde categorieën daarvan, te 

blokkeren, te vertragen, te wijzigen, te 

beperken, ermee te interfereren, te degraderen 

of daartussen te discrimineren. Herhaaldelijke 

en langduriger netwerkcongestie die noch 

uitzonderlijk, noch tijdelijk van aard is, mag 

niet onder die uitzondering vallen maar moet 

veeleer door een uitbreiding van de 

netwerkcapaciteit worden opgevangen. 

voordoen – zodanig dat deze congestie niet als 

uitzonderlijk kan worden beschouwd – mag 

deze zich niet zo frequent of gedurende zulke 

lange periodes voordoen dat een 

capaciteitsuitbreiding economisch 

gerechtvaardigd zou zijn. Uitzonderlijke 

congestie moet in die zin worden opgevat dat 

het onvoorspelbare en onvermijdelijke situaties 

van congestie betreft, in zowel mobiele als 

vaste netwerken. Die situaties kunnen worden 

veroorzaakt door bijvoorbeeld een technisch 

falen, zoals niet-beschikbaarheid van de dienst 

wegens gebroken kabels of andere 

infrastructuurelementen, onverwachte 

veranderingen in de routing van het verkeer of 

grote toenames van het netwerkverkeer door 

noodsituaties of andere situaties waarop de 

aanbieders van internettoegangsdiensten geen 

invloed hebben. Dergelijke 

congestieproblemen zullen zich naar alle 

waarschijnlijkheid niet frequent voordoen, 

maar kunnen ernstig zijn en zijn niet per 

definitie van korte duur. De noodzaak 

verkeersbeheersmaatregelen toe te passen die 

verder gaan dan de redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen om de effecten 

van de tijdelijke of uitzonderlijke 

netwerkcongestie te voorkomen of te beperken, 

mag de aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet de mogelijkheid 

geven tot het omzeilen van het algemene 

verbod specifieke inhoud, toepassingen of 

diensten, of bepaalde categorieën daarvan, te 

blokkeren, te vertragen, te wijzigen, te 

beperken, ermee te interfereren, te degraderen 

of daartussen te discrimineren. Herhaaldelijke 

en langduriger netwerkcongestie die noch 

uitzonderlijk, noch tijdelijk van aard is, mag 

niet onder die uitzondering vallen maar moet 

veeleer door een uitbreiding van de 

netwerkcapaciteit worden opgevangen. 

Or. en 
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Motivering 

Door dit amendement wordt de tekst in overeenstemming gebracht met het standpunt van het 

Parlement in eerste lezing (artikel 23, lid 5). Er moet worden opgemerkt dat noch in het voorstel van 

de Commissie noch in de tekst van het Parlement in eerste lezing werd verwezen naar "dreigende 

netwerkcongestie". 
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21.10.2015 A8-0300/6 

Amendement  6 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 16 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(16) Aanbieders van inhoud, toepassingen en 

diensten willen in de mogelijkheid worden 

gesteld andere 

elektronischecommunicatiediensten dan 

internettoegangsdiensten aan te bieden die 

moeten beantwoorden aan specifieke 

kwaliteitsniveaus, die niet door 

internettoegangsdiensten worden 

gewaarborgd. Dergelijke specifieke 

kwaliteitsniveaus zijn bijvoorbeeld nodig voor 

sommige diensten van algemeen belang of 

voor sommige nieuwe diensten zoals M2M-

communicatie (machine-to-machine). Het moet 

aanbieders van elektronische communicatie 

aan het publiek, met inbegrip van aanbieders 

van internettoegangsdiensten, en aanbieders 

van inhoud, toepassingen en diensten derhalve 

vrij staan om naast internettoegangsdiensten 

andere diensten aan te bieden die 

geoptimaliseerd zijn voor specifieke inhoud, 

toepassingen of diensten, of een combinatie 

daarvan, indien de optimalisering nodig is om 

te voldoen aan specifieke kwaliteitsvereisten 

voor inhoud, toepassingen of diensten. De 

nationale regelgevende instanties moeten 

onderzoeken of en in hoeverre deze 

optimalisering objectief noodzakelijk is om 

een of meer specifieke en cruciale kenmerken 
van de inhoud, toepassingen of diensten te 

(16) Aanbieders van inhoud, toepassingen en 

diensten willen in de mogelijkheid worden 

gesteld andere 

elektronischecommunicatiediensten dan 

internettoegangsdiensten aan te bieden die 

moeten beantwoorden aan specifieke 

kwaliteitsniveaus, die niet door 

internettoegangsdiensten kunnen worden 

verstrekt. Dergelijke specifieke 

kwaliteitsniveaus zijn bijvoorbeeld essentieel 

voor de werking van sommige diensten van 

algemeen belang of sommige nieuwe diensten 

zoals M2M-communicatie (machine-to-

machine). Het moet aanbieders van 

elektronische communicatie aan het publiek, 

met inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, en aanbieders van 

inhoud, toepassingen en diensten derhalve vrij 

staan om naast internettoegangsdiensten deze 

diensten aan te bieden die geoptimaliseerd zijn 

voor specifieke inhoud, toepassingen of 

diensten, of een combinatie daarvan, indien de 

optimalisering essentieel is om te voldoen aan 

specifieke kwaliteitsvereisten voor inhoud, 

toepassingen of diensten. De nationale 

regelgevende instanties moeten onderzoeken of 

en in hoeverre deze optimalisering objectief 

noodzakelijk is om de werking van de inhoud, 

toepassingen of diensten te waarborgen eerder 
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waarborgen en het mogelijk te maken de 

eindgebruikers een overeenkomstige 

kwaliteitsgarantie te bieden, eerder dan 

algemeen voorrang te geven aan vergelijkbare 

inhoud, toepassingen of diensten die via de 

internettoegangsdienst beschikbaar zijn en 

aldus de op de internettoegangsdiensten 

toepasselijke bepalingen inzake 

verkeersbeheersmaatregelen te omzeilen. 

dan voorrang te geven aan vergelijkbare 

inhoud, toepassingen of diensten die via de 

internettoegangsdienst beschikbaar zijn en 

aldus de op de internettoegangsdiensten 

toepasselijke bepalingen inzake 

verkeersbeheersmaatregelen te omzeilen. 

Or. en 

Motivering 

Door dit amendement wordt het standpunt van het Parlement in eerste lezing deels hersteld, zie artikel 

23, lid 5, en artikel 24, lid 1. 
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21.10.2015 A8-0300/7 

Amendement  7 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Overweging 17 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(17) Om te vermijden dat het aanbieden van 

dergelijke andere diensten een negatief effect 

heeft op de beschikbaarheid of algemene 

kwaliteit van internettoegangsdiensten voor 

eindgebruikers, dient er voor voldoende 

capaciteit te worden gezorgd. Aanbieders van 

elektronische communicatie aan het publiek, 

met inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen die diensten 

dan ook uitsluitend aanbieden of 

desbetreffende overeenkomsten met aanbieders 

van inhoud, toepassingen of diensten die 

dergelijke andere diensten vergemakkelijken, 

sluiten, indien de netwerkcapaciteit groot 

genoeg is om die diensten ter aanvulling op 

verleende internettoegangsdiensten aan te 

bieden. De bepalingen van deze verordeningen 

betreffende het waarborgen van open 

internettoegang mogen niet worden omzeild 

door middel van andere diensten die kunnen 

worden gebruikt of worden aangeboden ter 

vervanging voor internettoegangsdiensten. Het 

loutere feit dat bedrijfsdiensten, zoals virtuele 

particuliere netwerken, ook toegang tot het 

internet zouden kunnen verlenen, mag echter 

niet tot gevolg hebben dat zij worden 

beschouwd als een vervanging van de 

internettoegangsdiensten, mits die verlening 

van toegang tot het internet door een aanbieder 

(17) Om te vermijden dat het aanbieden van 

dergelijke andere diensten een negatief effect 

heeft op de beschikbaarheid of algemene 

kwaliteit van internettoegangsdiensten voor 

eindgebruikers, dient er voor voldoende 

capaciteit te worden gezorgd. Aanbieders van 

elektronische communicatie aan het publiek, 

met inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen die diensten 

dan ook uitsluitend aanbieden of 

desbetreffende overeenkomsten met aanbieders 

van inhoud, toepassingen of diensten die 

dergelijke andere diensten vergemakkelijken, 

sluiten, indien de netwerkcapaciteit groot 

genoeg is om die diensten ter aanvulling op 

verleende internettoegangsdiensten aan te 

bieden. De bepalingen van deze verordeningen 

betreffende het waarborgen van open 

internettoegang mogen niet worden omzeild 

door middel van andere diensten die kunnen 

worden gebruikt of worden aangeboden ter 

vervanging voor internettoegangsdiensten of 

voor inhoud, toepassingen of diensten die via 

de internettoegangsdiensten beschikbaar zijn. 

Het loutere feit dat bedrijfsdiensten, zoals 

virtuele particuliere netwerken, ook toegang tot 

het internet zouden kunnen verlenen, mag 

echter niet tot gevolg hebben dat zij worden 

beschouwd als een vervanging van de 
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van elektronische communicatie aan het 

publiek strookt met artikel 3, leden 1 tot en met 

4, van deze verordening en daarom niet kan 

worden beschouwd als een omzeiling van die 

bepalingen. De verlening van die andere 

diensten dan internettoegangsdiensten mag 

geen nadeel toebrengen aan de beschikbaarheid 

en algemene kwaliteit van de 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. 

In mobiele netwerken zijn verkeersvolumes in 

een bepaalde radiocel moeilijker te voorspellen 

doordat het aantal actieve eindgebruikers 

varieert, en om die reden is het mogelijk dat in 

onvoorziene omstandigheden de kwaliteit van 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers 

wordt beïnvloed. 

internettoegangsdiensten, mits die verlening 

van toegang tot het internet door een aanbieder 

van elektronische communicatie aan het 

publiek strookt met artikel 3, leden 1 tot en met 

4, van deze verordening en daarom niet kan 

worden beschouwd als een omzeiling van die 

bepalingen. De verlening van die andere 

diensten dan internettoegangsdiensten mag 

geen nadeel toebrengen aan de beschikbaarheid 

en algemene kwaliteit van de 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers. 

In mobiele netwerken zijn verkeersvolumes in 

een bepaalde radiocel moeilijker te voorspellen 

doordat het aantal actieve eindgebruikers 

varieert, en om die reden is het mogelijk dat in 

onvoorziene omstandigheden de kwaliteit van 

internettoegangsdiensten voor eindgebruikers 

wordt beïnvloed. 

Or. en 

Motivering 

Door dit amendement wordt het standpunt van het Parlement in eerste lezing hersteld, zie 

artikel 23, lid 5, en artikel 24, lid 1. 
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21.10.2015 A8-0300/8 

Amendement  8 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 – alinea 2 – punt 1 bis (nieuw) 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

 (1 bis) "netneutraliteit": het beginsel dat al 

het internetverkeer gelijk behandeld wordt, 

zonder discriminatie, beperking of inmenging, 

ongeacht afzender, ontvanger, type, inhoud, 

apparatuur, dienst of toepassing; 

Or. en 

Motivering 

Door dit amendement wordt het standpunt van het Parlement in eerste lezing over artikel 2 hersteld. 
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21.10.2015 A8-0300/9 

Amendement  9 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Barbara 

Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 2 – alinea 2 – punt 2 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

(2) "internettoegangsdienst": een openbare 

elektronischecommunicatiedienst die toegang 

tot het internet biedt en derhalve connectiviteit 

met vrijwel alle eindpunten van het internet, 

ongeacht de gebruikte netwerktechnologie en 

eindapparatuur. 

(2) "internettoegangsdienst": een openbare 

elektronischecommunicatiedienst die 

overeenkomstig het beginsel van 

netneutraliteit toegang tot het internet biedt en 

derhalve connectiviteit met vrijwel alle 

eindpunten van het internet, ongeacht de 

gebruikte netwerktechnologie en 

eindapparatuur. 

Or. en 

Motivering 

Door dit amendement wordt het standpunt van het Parlement in eerste lezing over artikel 2 hersteld. 
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21.10.2015 A8-0300/10 

Amendement  10 

Michel Reimon 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Aanbeveling voor de tweede lezing A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Europese interne markt voor elektronische communicatie 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Standpunt van de Raad 

Artikel 3 – lid 2 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

2. Overeenkomsten tussen aanbieders van 

internettoegangsdiensten en eindgebruikers 

over commerciële en technische voorwaarden 

en de kenmerken van internettoegangsdiensten 

zoals prijs, datavolumes of snelheid, en alle 

commerciële praktijken van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen de 

uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten 

van eindgebruikers niet beperken. 

2. Overeenkomsten tussen aanbieders van 

internettoegangsdiensten en eindgebruikers 

over commerciële en technische voorwaarden 

en de kenmerken van internettoegangsdiensten 

zoals prijs, datavolumes of snelheid, en alle 

commerciële praktijken van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen de 

uitoefening van de in lid 1 bedoelde rechten 

van eindgebruikers niet beperken. Dit lid belet 

niet dat de lidstaten aanvullende wetgeving 

vaststellen met betrekking tot de praktijk van 

het uitsluiten van bepaalde inhoud, 

toepassingen of diensten of categorieën 

daarvan van volumebeperkingen. 

Or. en 

Motivering 

Met dit amendement wordt beoogd tegemoet te komen aan de verschillende standpunten van de drie 

instellingen en de intentie van de wetgevers te weerspiegelen. Door dit amendement wordt het tijdens 

informele trialogen overeengekomen standpunt verduidelijkt. 

 

 


