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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 van elektronische 

(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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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.

In mobiele netwerken mag de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten voor 
eindgebruikers niet worden verondersteld 
nadeel te ondervinden, indien het totale 
negatieve effect van andere diensten dan 
internettoegangsdiensten onvermijdelijk, 
minimaal en beperkt in de tijd is. Nationale 
regelgevende instanties dienen ervoor te 
zorgen dat aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek voldoen aan 
dat voorschrift. In dit verband dienen 
nationale regelgevende instanties het effect 
op de beschikbaarheid en de algemene 
kwaliteit van de internettoegangsdiensten 
te beoordelen door onder meer parameters 
voor de kwaliteit van de dienst (zoals 
wachttijden ("latency"), variatie in 
vertraging ("jitter"), pakketverlies), de 
niveaus en de gevolgen van 
netwerkcongestie, reële snelheden versus 
geadverteerde snelheden, de prestaties van 
de internettoegangsdiensten in vergelijking 
met andere diensten dan 
internettoegangsdiensten, en kwaliteit zoals 
ervaren door eindgebruikers, te analyseren.

In mobiele netwerken mag de algemene 
kwaliteit van internettoegangsdiensten voor 
eindgebruikers niet worden verondersteld 
nadeel te ondervinden, indien het totale 
negatieve effect van andere diensten dan 
internettoegangsdiensten onvermijdelijk, 
minimaal en beperkt in de tijd is. Nationale 
regelgevende instanties dienen ervoor te 
zorgen dat aanbieders van elektronische 
communicatie aan het publiek voldoen aan 
dat voorschrift. In dit verband dienen 
nationale regelgevende instanties het effect 
op de beschikbaarheid en de algemene 
kwaliteit van de internettoegangsdiensten 
te beoordelen door onder meer parameters 
voor de kwaliteit van de dienst (zoals 
wachttijden ("latency"), variatie in 
vertraging ("jitter"), pakketverlies), de 
niveaus en de gevolgen van 
netwerkcongestie, reële snelheden versus 
geadverteerde snelheden, de prestaties van 
de internettoegangsdiensten in vergelijking 
met andere diensten dan 
internettoegangsdiensten, en kwaliteit zoals 
ervaren door eindgebruikers, te analyseren.
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Motivering

Dit zorgt voor overeenstemming tussen deze overweging en de amendementen op overweging 
16.


