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21.10.2015 A8-0300/14 

Amendement  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 

(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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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. 

Or. en 

Motivering 

Het recht om toegang te krijgen tot informatie en inhoud, en deze te delen, wordt ofwel 

beschermd, of niet beschermd. Het in eerste instantie aan de nationale regelgevende 

instanties op het gebied van telecommunicatie overlaten om te bepalen of inbreuken op dit 

grondrecht zo ernstig zijn dat er moet worden opgetreden, voldoet niet aan de normen 

waarvan de Europese burgers terecht verwachten dat ze in acht worden genomen. 

Om dezelfde reden moet ook de volgende zin, over marktposities, worden geschrapt. 



 

AM\1076792NL.doc  PE570.903v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0300/15 

Amendement  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 

(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 
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specifieke categorieën verkeer 
(bijvoorbeeld wat betreft latentietijd 

("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. 

maatregelen moeten in verhouding staan 

tot de specifieke 

netwerkbeheerdoelstelling in kwestie. 

Deze maatregelen mogen niet langer dan 

nodig is in stand worden gehouden. 

Or. en 

Motivering 

De tekst van de Raad in eerste lezing bevat een interne contradictie, in die zin dat steun wordt 

gegeven aan een permanent onderscheid tussen verschillende categorieën verkeer én 

tegelijkertijd wordt gesteld dat dergelijke (permanente) maatregelen alleen toegestaan zijn 

indien ze niet langer worden gehandhaafd dan „nodig‟ is. Indien niet zou er sprake zijn van 

discriminatie van gecodeerd verkeer, omdat dat een niet-geïdentificeerde categorie is. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Amendement  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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, 

(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 
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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 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 

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. 
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maar moet veeleer door een uitbreiding van 

de netwerkcapaciteit worden opgevangen. 

Or. en 

Motivering 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Amendement  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 

(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 dan 
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diensten te 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. 

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 

De tekst van de Raad in eerste lezing is contradictoir. Indien „vergelijkbare inhoud, 

toepassingen of diensten‟ via de internettoegangsdienst beschikbaar zijn, krijgen deze 

gespecialiseerde diensten een concurrentievoordeel, en dat staat dus volledig haaks op het 

doel dat met de ontwerpverordening wordt nagestreefd. Het amendement beoogt hieraan iets 

te doen. Het gebruik van het woord „essentieel‟ beoogt invulling te geven aan het vereiste van 

„end-to-end-kwaliteit‟ waarvoor het Parlement in eerste lezing zijn steun uit heeft gesproken 

(zie artikel 2, lid 15). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Amendement  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 

(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 
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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. 

hebben dat zij worden beschouwd als een 

vervanging van de 

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 

Dit zorgt voor overeenstemming tussen deze overweging en de amendementen op overweging 

16. 

 



 

AM\1076792NL.doc  PE570.903v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0300/19 

Amendement  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 de afzender, 

ontvanger, type, inhoud, apparatuur, 

dienst of toepassing; 

Or. en 

Motivering 

Deze tekst beoogt ervoor te zorgen dat al het internetverkeer neutraal wordt behandeld, en 

ook is het zo dat de kwestie van het bestaan van een netneutraliteitsbeginsel reeds geregeld is 

in de primaire wetgeving van de lidstaten en andere of equivalente wetgeving in de rest van 

de wereld.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Amendement  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 



 

AM\1076792NL.doc  PE570.903v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0300/21 

Amendement  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon, e.a. 

 

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 

Deze tekst verduidelijkt het standpunt van de onderhandelaars met betrekking tot de 

mogelijkheid van de lidstaten om maatregelen te nemen om bescherming te bieden tegen 

discriminatie op basis van volumebeperkingen en kosten, zoals „zero rating‟. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Amendement  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon, en meer dan 40 anderen 

 

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 3 – alinea 2 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

De eerste alinea belet aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen te treffen. Om 

als redelijk te worden beschouwd, moeten 

die maatregelen transparant, niet-

discriminerend en evenredig zijn, en 

mogen zij niet berusten op commerciële 

overwegingen, maar op objectief 

verschillende technische 

kwaliteitsvereisten van specifieke 

categorieën verkeer berusten. Zulke 

maatregelen mogen niet inhouden de 

specifieke inhoud gevolgd, en zij worden 

niet langer dan nodig aangehouden. 

De eerste alinea belet aanbieders van 

internettoegangsdiensten niet redelijke 

verkeersbeheersmaatregelen te treffen. Om 

als redelijk te worden beschouwd, moeten 

die maatregelen transparant, niet-

discriminerend en evenredig zijn, en 

mogen zij niet berusten op commerciële 

overwegingen. Zulke maatregelen mogen 

niet inhouden de specifieke inhoud 

gevolgd, en zij worden niet langer dan 

nodig aangehouden. 

Or. en 

Motivering 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 
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Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Amendement  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon, en meer dan 40 anderen 

 

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 3 – alinea 3 – letter c 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

c) nakende netwerkcongestie te 

voorkomen en de effecten van 

uitzonderlijke of tijdelijke 

netwerkcongestie te beperken, op 

voorwaarde dat gelijkwaardige soorten 

verkeer gelijk worden behandeld; 

c) de effecten van uitzonderlijke of 

tijdelijke netwerkcongestie te voorkomen 

of te beperken, op voorwaarde dat 

gelijkwaardige soorten verkeer gelijk 

worden behandeld. 

Or. en 

Motivering 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Amendement  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon, en meer dan 40 anderen 

 

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 5 

 

 

Standpunt van de Raad Amendement 

5. Het staat aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met 

inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, en aanbieders 

van inhoud, toepassingen en diensten vrij 

om naast internettoegangsdiensten andere 

diensten aan te bieden die geoptimaliseerd 

zijn voor specifieke inhoud, toepassingen 

of diensten of een combinatie daarvan, 

indien de optimalisatie nodig is om te 

voldoen aan kwaliteitsvereisten voor 

inhoud, toepassingen of diensten voor een 

specifiek kwaliteitsniveau.  

5. Het staat aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met 

inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, en aanbieders 

van inhoud, toepassingen en diensten vrij 

om diensten aan te bieden die niet kunnen 

worden verstrekt via 

internettoegangsdiensten die 
geoptimaliseerd zijn voor specifieke 

inhoud, toepassingen of diensten of een 

combinatie daarvan, indien de optimalisatie 

nodig is om te voldoen aan 

kwaliteitsvereisten voor inhoud, 

toepassingen of diensten. Aanbieders van 

internettoegang aan gebruikers maken 

geen onderscheid tussen functioneel 

gelijkwaardige diensten en toepassingen. 

Aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met 

inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen deze 

diensten uitsluitend aanbieden of 

faciliteren indien de netwerkcapaciteit 

groot genoeg is om de diensten aan te 

bieden ter aanvulling op verleende 

internettoegangsdiensten. Deze diensten 

mogen niet worden gebruikt of aangeboden 

ter vervanging van 

internettoegangsdiensten, en mogen geen 

nadelige invloed hebben op de 

beschikbaarheid of de algemene kwaliteit 

Aanbieders van elektronische 

communicatie aan het publiek, met 

inbegrip van aanbieders van 

internettoegangsdiensten, mogen deze 

diensten uitsluitend aanbieden of 

faciliteren indien de netwerkcapaciteit 

groot genoeg is om de diensten aan te 

bieden ter aanvulling op verleende 

internettoegangsdiensten. Deze diensten 

mogen niet worden gebruikt of aangeboden 

ter vervanging van 

internettoegangsdiensten of via 

internettoegangsdiensten beschikbare 

inhoud, toepassingen of diensten, en 
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van internettoegangsdiensten voor 

eindgebruikers. 

mogen geen nadelige invloed hebben op de 

beschikbaarheid of de algemene kwaliteit 

van internettoegangsdiensten voor 

eindgebruikers. 

Or. en 

Motivering 

Het is van essentieel belang hier over een duidelijke tekst te beschikken, teneinde eventuele 

onduidelijkheid tot een minimum te beperken en bescherming te bieden tegen 

concurrentiebeperkende c.q. –verstorend e gedragingen. 

 

 

 


