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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000137/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Patrizia Toia, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert 
namens de S&D-Fractie 

Betreft: Zero rating 

Zero rating is een commerciële praktijk van sommige internetproviders, en met name mobiele 
operators, die de eindgebruikers toegang geeft tot bepaalde content, diensten of applicaties zonder 
dat dit specifieke datagebruik in rekening wordt gebracht of wordt meegeteld. Zero rating werk op 
twee manieren: ofwel geldt er een nultarief voor het dataverkeer van bepaalde applicaties, ofwel 
krijgen de gebruikers zelfs als zij geen data-abonnement hebben, toegang tot de dienst. Door 
prijsdiscriminatie kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de concurrentie of voor de markttoegang 
van nieuwe, innovatieve diensten, en het kan ertoe leiden dat de keuze van de eindgebruikers wordt 
beperkt. Dit druist in tegen het recht van de eindgebruikers om via hun internetprovider toegang te 
krijgen tot informatie en content en deze te delen, toepassingen en diensten te gebruiken en aan te 
bieden, en gebruik te maken van de eindapparatuur van hun keuze, ongeacht de locatie van de 
eindgebruiker of de aanbieder, en ongeacht de locatie, de herkomst of de bestemming van de dienst, 
informatie of content. 

Via het Unesco-verdrag inzake culturele diversiteit heeft de EU zich ertoe verbonden het pluralisme in 
de EU te beschermen. Ook op andere beleidsgebieden van de EU, zoals de interne markt, moet met 
deze dimensie rekening worden gehouden. Naast de antritrust- en concurrentiewetgeving van de EU 
vereist dit verdere wetgevingsmaatregelen om te voorkomen dat afnemend cultureel en 
mediapluralisme leidt tot culturele verarming. 

Kan de Commissie toelichten hoe de beginselen van netneutraliteit en culturele diversiteit gebruikers 
kunnen beschermen tegen zero-ratingpraktijken, die internetproviders zouden kunnen aanzetten tot 
discriminatie tussen bronnen van internetcontent en -diensten? 

Hoe gaat de Commissie voorkomen dat dit concurrentiebeperkend en discriminerend gedrag, dat 
feitelijk neerkomt op positieve prijsdiscriminatie, zich uitbreidt? 
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