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De Commissie is op de hoogte van het door het geachte Parlementslid aangehaalde krantenartikel, 
waarin melding wordt gemaakt van de plannen van telecomexploitanten om kosten aan te rekenen 
voor het doorgeven van internetverkeer.

Er zij aan herinnerd dat het herziene telecomkader, dat door de lidstaten tegen 25 mei moet worden 
omgezet, een aantal basisinstrumenten bevat om problemen met betrekking tot netneutraliteit aan te 
pakken. De Commissie zal erop toezien hoe effectief deze bepalingen door de nationale 
regelgevende instanties worden gebruikt om het open karakter van het internet te verzekeren.

De Commissie heeft onlangs een mededeling over het open internet en netneutraliteit in Europa 
gepubliceerd, na een brede raadpleging hierover en een topontmoeting in 2010 die samen met het 
Europees Parlement was georganiseerd. In deze mededeling heeft de Commissie vastgehouden aan 
haar doelstelling om een open internet te behouden en ervoor te zorgen dat het gehandhaafd blijft als 
een solide best-efforts internet dat voor iedereen toegankelijk is. 

De Commissie zal erop toezien dat nieuwe EU-telecomregels inzake transparantie, kwaliteit van de 
dienstverlening en de mogelijkheid om van aanbieder te veranderen, die op 25 mei 2011 door de 
lidstaten moeten zijn omgezet, zo worden toegepast dat deze beginselen worden nageleefd.

Of telecomexploitanten de mogelijkheid moeten hebben om aanbieders van inhoud kosten aan te 
rekenen, is een van de vragen die de kern vormen van de uitdaging om investeringen in breedband te 
verrichten, namelijk hoe kan worden gezorgd voor de zeer hoge niveaus van particuliere 
investeringen die voor de uitbouw van breedbandnetwerken van de volgende generatie vereist zijn 
om de groei van het internet te ondersteunen en zo de doelstellingen van de Europese Digitale 
agenda te bereiken. 

Over het algemeen rekent de Commissie op marktdeelnemers om waar mogelijk tot oplossingen te 
komen op basis van een commerciële overeenkomst. Netwerkexploitanten en aanbieders van 
diensten en inhoud moeten de mogelijkheid krijgen om innovatieve bedrijfsmodellen te beproeven, 
hetgeen zal leiden tot een efficiënter gebruik van de netwerken en op verschillende niveaus in de 
waardeketen van het internet nieuwe bedrijfskansen zal creëren. De Commissie treedt op ingeval er 
zich concurrentieproblemen voordoen of om het regelgevingskader te handhaven.


