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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 227
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt iedere
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt, automatisch door 
middel van een SMS-bericht, of een andere 
voor visueel gehandicapte klanten 
geschikte dienst, zonder onnodige 
vertraging en gratis, informatie over de 
retailtarieven per minuut (inclusief BTW)
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken en voor het verzenden en 
ontvangen van SMS-, MMS- en alle andere 
gegevenscommunicatiediensten door 
diezelfde klant op elk netwerk in de 
bezochte lidstaat.

Or. en
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 228
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch en zonder 
onnodige vertraging na de verbinding van 
de klant met een bezocht netwerk een SMS-
bericht met informatie over de
gepersonaliseerde roaming-retailtarieven 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan absolute transparantie van de retailtarieven. De klant moet in 
staat zijn te kiezen tussen de verschillende leveranciers in het door hem bezochte land de 
leverancier te kiezen waarvoor zijn thuisleverancier de beste retailtarieven aanbiedt.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 229
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant automatisch na het 
overschrijden van de grens met een andere 
lidstaat door middel van een SMS-bericht 
gratis en zonder onnodige vertraging
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven voor het initiëren en ontvangen 
van gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

Or. de

Amendement ingediend door Alexander Alvar en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 230
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant gepersonaliseerde informatie 
over de retail-tarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken door diezelfde 
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gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

klant in de bezochte lidstaat.

Or. en

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 231
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant onmiddellijk na aanmelding 
bij een ander mobiele-telefonienetwerk dan 
zijn thuisnetwerk door middel van een 
gratis SMS-bericht gepersonaliseerde 
informatie over de retailtarieven voor het 
initiëren van gesprekken door diezelfde 
klant in de bezochte lidstaat. De klant kan 
deze dienst afbestellen.

Or. de

Motivering

Deze dienst wordt geleverd 

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 232
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch door 
middel van een SMS-bericht de
gepersonaliseerde informatie zoals bedoeld 
in lid 4, eerste alinea, tenzij de roamende 
klant aan de thuisleverancier kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te wensen. Een klant die 
kenbaar heeft gemaakt dit automatische 
SMS-bericht niet te willen ontvangen, heeft 
het recht om op elk moment hernieuwde 
levering van deze dienst door de 
thuisleverancier te verlangen. 

Thuisleveranciers zijn niet verplicht 
informatie per geautomatiseerd SMS-
bericht te verstrekken als zij de tarieven per 
minuut voor een door de klant te initiëren 
individueel gesprek onmiddellijk vóór de 
verbinding voor dat gesprek beschikbaar 
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maken, zodat de klant zonder kosten kan 
afzien van het gesprek, dan wel, ongeacht 
of het gesprek wordt geïnitieerd of 
ontvangen, deze informatie, met inbegrip 
van de kosten van het gesprek, gedurende 
het gesprek beschikbaar stelt op het 
beeldscherm.

Op verzoek verstrekken thuisleveranciers 
blinden en slechtzienden informatie in 
gesproken vorm.

Or. en

Motivering

De amendementen op artikel 7 voeren onder meer een systeem in waarbij verkorte informatie 
over roamingtarieven automatisch worden verstrekt, tenzij de klant dit niet wenst, en waarbij 
volledigere informatie op verzoek beschikbaar is. Bij wijze van alternatief kunnen de 
leveranciers informatie over individuele gesprekken in real time aanbieden.   

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 233
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch door 
middel van een SMS-bericht zonder 
onnodige vertraging en gratis de 
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven per minuut (inclusief BTW) 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat, tenzij de roamende klant 
aan de thuisleverancier kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te wensen.

Or. en

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 234
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch door 
middel van een SMS-bericht zonder 
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gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

onnodige vertraging en gratis de 
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven per minuut (inclusief BTW) 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat, tenzij de roamende klant 
aan de thuisleverancier kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te wensen.

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 235
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch door 
middel van een SMS-bericht zonder 
onnodige vertraging en gratis de 
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven per minuut (inclusief BTW) 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat, tenzij de roamende klant 
aan de thuisleverancier kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te wensen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat klanten adequate informatie ontvangen over de prijzen van internationale 
roaminggesprekken. Gedetailleerdere informatie zou op verzoek verkrijgbaar moeten zijn.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 236
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant zodra deze een andere 
lidstaat binnenkomt automatisch door 
middel van een SMS-bericht zonder 
onnodige vertraging en gratis de 
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven per minuut (inclusief BTW) 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
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bezochte lidstaat, tenzij de roamende klant 
aan de thuisleverancier kenbaar heeft 
gemaakt dit niet te wensen.

Or. de

Motivering

Het is van belang dat roamingklanten onmiddellijk automatisch op de hoogte worden gebracht 
van de belangrijkste elementen van de tarieven. 

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 237
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant automatisch door middel 
van een SMS-bericht zonder onnodige 
vertraging informatie over de 
roamingtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken door diezelfde 
klant in de bezochte lidstaat, tenzij de 
roamende klant aan de thuisleverancier 
kenbaar heeft gemaakt dit niet te wensen.

Or. en

Amendement ingediend door Renato Brunetta en Pia Elda Locatelli

Amendement 238
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Met het oog op optimalisering van de 
tarievenschema's verstrekt elke 
thuisleverancier aan elke roamende klant
gepersonaliseerde informatie over de 
retailtarieven voor het initiëren en ontvangen 
van gesprekken en voor het verzenden en 
ontvangen van SMS- en MMS-berichten en 
het verzenden van gegevens via andere 
internationale-roamingdiensten door 
diezelfde klant in de bezochte lidstaat. Aldus 
zorgen aanbieders ervoor dat eventuele 
kosten van wijzigingen in de 
tarievenschema's worden uitgesloten.

Or. it
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Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 239
ARTIKEL 7, LID 1

1. Elke thuisleverancier verstrekt de 
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken door diezelfde klant in de 
bezochte lidstaat.

1. Elke thuisleverancier is verplicht zijn 
klanten automatisch en gratis essentiële 
basale informatie te verstrekken over de 
retail-tarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken door diezelfde 
klant in de bezochte lidstaat.

Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt de transparantie te verhogen en de procedure voor consumenten te 
vereenvoudigen.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 240
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-
bericht (Short Message Service), in beide 
gevallen op een nummer dat voor dit doel 
door de thuisleverancier is bestemd, en 
hij/zij mag ervoor kiezen bedoelde 
informatie te ontvangen hetzij in de loop 
van dat gesprek, hetzij via een SMS-bericht 
(in dat laatste geval zonder 
noemenswaardig uitstel).

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 241
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 

2. De klant kan ervoor kiezen een verzoek 
aan zijn thuisleverancier te richten via het 
versturen van een SMS-bericht of via een 
spraaktelefoniegesprek, teneinde nadere 
informatie te ontvangen over de 
roamingtarieven die van toepassing zijn op 
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thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel).

de levering van andere diensten. Voor het 
verstrekken van eventuele aanvullende 
informatie kunnen kosten in rekening 
worden gebracht.

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan absolute transparantie van de retailtarieven. De klant moet in 
staat zijn te kiezen tussen de verschillende leveranciers in het door hem bezochte land de 
leverancier te kiezen waarvoor zijn thuisleverancier de beste retailtarieven aanbiedt. 

Amendement ingediend door Herbert Reul, Carl Lang en Daniel Caspary

Amendement 242
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel).

2. Bij wijze van alternatief kan elke 
thuisleverancier ook voldoen aan de 
verplichting van lid 1 door zijn 
roamingklanten op hun verzoek 
gepersonaliseerde tariefinformatie te 
verstrekken via een mobiel 
spraaktelefoniegesprek, dan wel door het 
versturen van een SMS-bericht.

Or. de

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 243
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel).

2. De thuisaanbieders zijn voorts verplicht 
klanten automatisch een nummer te 
verstrekken waarop zij aanvullende 
informatie kunnen verkrijgen. Deze 
informatiedienst is gratis, zowel ten aanzien 
van de verzoeken om informatie als ten 
aanzien van de ontvangst van de gewenste 
informatie
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Or. es

Motivering

Dit amendement beoogt de transparantie te verhogen en de procedure voor consumenten te 
vereenvoudigen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 244
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-
bericht (Short Message Service), in beide 
gevallen op een nummer dat voor dit doel 
door de thuisleverancier is bestemd, en 
hij/zij mag ervoor kiezen bedoelde 
informatie te ontvangen hetzij in de loop 
van dat gesprek, hetzij via een SMS-bericht 
(in dat laatste geval zonder 
noemenswaardig uitstel).

2. De klant ontvangt, waar mogelijk, binnen 
een uur na betreding van een bezochte 
lidstaat een bericht van zijn/haar 
thuisleverancier waarin hem/haar wordt 
uitgelegd hoe hij/zij kan verzoeken om 
volledige, gepersonaliseerde 
tariefinformatie, zonder onnodig uitstel.

Or. en

Motivering

Het communiceren van grote hoeveelheden informatie met inbegrip van niet-spraakdiensten kan 
voor consumenten vervelend zijn. Zij dienen simpelweg een bericht te ontvangen dat hen 
informeert over de wijze waarop gratis nader informatie kan worden verkregen als zij dat 
wensen. Dit bericht dient te worden verzonden binnen een uur nadat de klant een lidstaat is 
binnengekomen, hoewel het langer kan duren als er problemen zijn met de netwerkdekking.   

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 245
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel).

2. De klant kan een verzoek om volledige, 
gepersonaliseerde tariefinformatie over de 
van toepassing zijnde kosten van 
spraaktelefoniegesprekken aan zijn 
thuisleverancier richten via een mobiel 
spraaktelefoniegesprek, dan wel door het 
versturen van een SMS-bericht, in beide 
gevallen op een nummer dat voor dit doel 
door de thuisleverancier is bestemd, en 
hij/zij mag ervoor kiezen bedoelde 
informatie te ontvangen hetzij in de loop van 
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dat gesprek, hetzij via een SMS-bericht (in 
dat laatste geval zonder noemenswaardig 
uitstel).

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 246
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel.

2. De klant kan een verzoek om volledige, 
gepersonaliseerde tariefinformatie over de 
van toepassing zijnde kosten van 
spraaktelefoniegesprekken aan zijn 
thuisleverancier richten via een mobiel 
spraaktelefoniegesprek, dan wel door het 
versturen van een SMS-bericht, in beide 
gevallen op een nummer dat voor dit doel 
door de thuisleverancier is bestemd, en 
hij/zij mag ervoor kiezen bedoelde 
informatie te ontvangen hetzij in de loop van 
dat gesprek, hetzij via een SMS-bericht (in 
dat laatste geval zonder noemenswaardig 
uitstel.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat klanten adequate informatie ontvangen over de prijzen van internationale 
roaminggesprekken. Gedetailleerdere informatie zou op verzoek verkrijgbaar moeten zijn.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 247
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-
bericht (Short Message Service), in beide 
gevallen op een nummer dat voor dit doel 
door de thuisleverancier is bestemd, en 
hij/zij mag ervoor kiezen bedoelde 
informatie te ontvangen hetzij in de loop van 
dat gesprek, hetzij via een SMS-bericht (in 
dat laatste geval zonder noemenswaardig 
uitstel).

2. De klant kan een verzoek om volledige 
tariefinformatie aan zijn thuisleverancier te 
richten via een mobiel 
spraaktelefoniegesprek op een nummer dat 
voor dit doel door de thuisleverancier is 
bestemd, en hij/zij mag ervoor kiezen 
bedoelde informatie te ontvangen hetzij in 
de loop van dat gesprek, hetzij via een SMS-
bericht (in dat laatste geval zonder 
noemenswaardig uitstel).
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Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, lid 1.

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 248
ARTIKEL 7, LID 2

2. De klant kan ervoor kiezen een dergelijk 
verzoek aan zijn thuisleverancier te richten 
via een mobiel spraaktelefoniegesprek, dan 
wel door het versturen van een SMS-bericht 
(Short Message Service), in beide gevallen 
op een nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht (in dat laatste 
geval zonder noemenswaardig uitstel).

2. De klant kan er daarnaast voor kiezen 
een dergelijk verzoek aan zijn 
thuisleverancier te richten via een mobiel 
spraaktelefoniegesprek, dan wel door het 
versturen van een SMS-bericht (Short 
Message Service), in beide gevallen op een 
nummer dat voor dit doel door de 
thuisleverancier is bestemd, en hij/zij mag 
ervoor kiezen bedoelde informatie te 
ontvangen hetzij in de loop van dat gesprek, 
hetzij via een SMS-bericht zonder 
noemenswaardig uitstel.

Or. de

Motivering

Deze dienst dient ter verbetering van de transparantie.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 249
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Een roamende klant is gerechtigd om 
zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na het 
binnenkomen van een andere lidstaat dan 
die van zijn/haar thuisleverancier een 
automatische SMS, of een andere voor 
visueel gehandicapte klanten geschikte 
dienst, te ontvangen die uitsluitend 
gepersonaliseerde informatie bevat over de 
retail-tarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken op elk netwerk 
in de bezochte lidstaat. Klanten kunnen 
wisselen tussen de push mode (d.w.z. 
automatische prijsinformatie per SMS) en
de pull mode (d.w.z. prijsinformatie per 
SMS op verzoek).
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Or. en

Motivering

Praktisch gezien is het verstrekken van alle mogelijke gegevens in bijna real time (d.w.z. per 
SMS) waarschijnlijk niet mogelijk en hoewel dergelijke informatie op verzoek beschikbaar zou 
moeten zijn, zou automatische verstrekking van real time-informatie in de praktijk veeleer 
beperkt blijven tot spraaktelefoniediensten. Omdat SMS een "wij-doen-ons-best" dienst is, kan 
aflevering binnen een uur na binnenkomst in een land in de praktijk niet worden gegarandeerd.  

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 250
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Een roamende klant is gerechtigd om 
zonder onnodig uitstel en zo snel als 
mogelijk is na het binnenkomen van een 
andere lidstaat dan die van zijn/haar 
thuisleverancier een automatische SMS, of 
een andere voor visueel gehandicapte 
klanten geschikte dienst, te ontvangen die 
uitsluitend gepersonaliseerde informatie 
bevat over de retail-tarieven voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
elk netwerk in de bezochte lidstaat. Klanten 
kunnen wisselen tussen de push mode 
(d.w.z. automatische prijsinformatie per 
SMS) en de pull mode (d.w.z. 
prijsinformatie per SMS op verzoek).       

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 251
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende 
informatie betreft.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan absolute transparantie van de retailtarieven. De klant moet in 
staat zijn te kiezen tussen de verschillende leveranciers in het door hem bezochte land de 
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leverancier te kiezen waarvoor zijn thuisleverancier de beste retailtarieven aanbiedt.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 252
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende 
informatie betreft.

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 253
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende 
informatie betreft.

Schrappen

Or. es

Motivering

Ter verhoging van de transparantie en vereenvoudiging van de procedures voor consumenten.

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 254
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende informatie 
betreft.

3. De eerste transparante en toereikende 
informatieverstrekking is kosteloos, terwijl 
de prijzen van tegen betaling op verzoek 
van de klant verstrekte tariefinformatie 
worden vastgesteld door de leverancier.

Or. en

Motivering

Sommige leveranciers in verschillende lidstaten kennen reeds gratis telefoondiensten voor 
informatie aan klanten. Een vrije keuze voor het al dan niet beprijzen van informatie waar om 
wordt verzocht (pull) zal de concurrentie vergroten en leiden tot lagere tarieven of zelfs gratis 
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aanvullende informatie voor klanten. Dit geeft dus een beter resultaat dan het opleggen van 
tarieven.

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 255
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende informatie 
betreft.

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is ten minste
eenmaal kosteloos, zowel wat het doen van 
het verzoek als wat het ontvangen van de 
desbetreffende informatie betreft.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 256
ARTIKEL 7, LID 3

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende informatie 
betreft.

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekkingen zijn kosteloos, 
zowel wat het doen van het verzoek, waar
van toepassing, als wat het ontvangen van 
de desbetreffende informatie betreft.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 257
ARTIKEL 7, LID 4

4. De in dit artikel bedoelde 
gepersonaliseerde tariefinformatie omvat de 
tarieven die overeenkomstig het tariefstelsel 
van de roamende klant gelden voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
om het even welk bezocht netwerk in de 
lidstaat waarin de roamende klant zich 
bevindt.

4. De in dit artikel bedoelde 
gepersonaliseerde tariefinformatie omvat de 
tarieven die overeenkomstig het tariefstelsel 
van de roamende klant gelden voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
elk bezocht netwerk in de lidstaat waarin de 
roamende klant zich bevindt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, lid 1.
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Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 258
ARTIKEL 7, LID 4

4. De in dit artikel bedoelde 
gepersonaliseerde tariefinformatie omvat de 
tarieven die overeenkomstig het tariefstelsel 
van de roamende klant gelden voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
om het even welk bezocht netwerk in de 
lidstaat waarin de roamende klant zich 
bevindt.

4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
essentiële en fundamentele tariefinformatie 
omvat de tarieven die overeenkomstig het 
tariefstelsel van de roamende klant gelden 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken op om het even welk bezocht 
netwerk in de lidstaat waarin de roamende 
klant zich bevindt.

Or. es

Motivering

Ter verhoging van de transparantie en vereenvoudiging van de procedures voor consumenten.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 259
ARTIKEL 7, LID 4

4. De in dit artikel bedoelde 
gepersonaliseerde tariefinformatie omvat de 
tarieven die overeenkomstig het tariefstelsel 
van de roamende klant gelden voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
om het even welk bezocht netwerk in de 
lidstaat waarin de roamende klant zich 
bevindt.

4. De in lid 1 bedoelde gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat een samenvatting in 
gestandaardiseerde vorm van de tarieven 
die overeenkomstig het tariefstelsel van de 
roamende klant gelden voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken op om het even 
welk bezocht netwerk in de lidstaat waarin 
de roamende klant zich bevindt, alle 
omstandigheden waarin de roamende klant 
wellicht meer dan het meest waarschijnlijke 
tarief betaalt, alsmede het in lid 2 bedoelde 
telefoonnummer.

Or. en

Motivering

De push-SMS verschaft de klant de bijzonderheden over het meest waarschijnlijke tarief dat hij 
kan verwachten voor roaminggesprekken. In de push-SMS dienen echter ook de omstandigheden 
te worden beschreven waarin een klant mogelijk meer moet betalen dan dit tarief. Ook moeten 
de details worden verstrekt van de servicelijn uit lid 2, die de klant kan bellen om te informeren 
welke voorwaarden van toepassing zijn.  
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Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 260
ARTIKEL 7, LID 4

4. De in dit artikel bedoelde 
gepersonaliseerde tariefinformatie omvat de 
tarieven die overeenkomstig het tariefstelsel 
van de roamende klant gelden voor het 
initiëren en ontvangen van gesprekken op 
om het even welk bezocht netwerk in de 
lidstaat waarin de roamende klant zich 
bevindt.

4. De in lid 1 bedoelde gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat een samenvatting in 
gestandaardiseerde vorm van de tarieven,
inclusief BTW, die overeenkomstig het
tariefstelsel van de roamende klant gelden 
voor het initiëren en ontvangen van 
spraaktelefoniegesprekken op het bezochte
netwerk in de lidstaat waarin de roamende 
klant zich bevindt.

De volledige tariefinformatie zoals bedoeld 
in lid 2 omvat de toepasselijke tarieven op 
basis van het tarievenschema van de 
roamende klant voor het initiëren en 
ontvangen van gesprekken en het versturen 
en ontvangen van data op het bezochte 
netwerk naar om het even welke 
bestemming in de Gemeenschap. In de 
informatie worden de verschillen tussen 
piekuur- en daluurtarieven en eventuele 
andere tijdsafhankelijke variaties duidelijk 
aangegeven.   

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, lid 1.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 261
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie zoals bedoeld in dit lid 
omvat een samenvatting van de 
roamingtarieven op basis van het 
tarievenschema van de roamende klant 
voor het initiëren van gesprekken binnen 
de bezochte lidstaat en naar het land van 
herkomst, alsmede voor het ontvangen van 
gesprekken. De basale gepersonaliseerde 
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tariefinformatie omvat voorts de tarieven 
van het gastnetwerk. Een klant die kenbaar 
heeft gemaakt geen automatisch SMS-
bericht te willen ontvangen, heeft het recht 
om op elk moment hernieuwde levering van 
deze dienst te verlangen. Op verzoek 
verstrekken thuisleveranciers blinden en 
slechtzienden informatie in gesproken 
vorm.  

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 262
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie zoals bedoeld in dit lid 
omvat een samenvatting van de 
roamingtarieven op basis van het 
tarievenschema van de roamende klant 
voor het initiëren van gesprekken binnen 
de bezochte lidstaat en naar het land van 
herkomst, alsmede voor het ontvangen van 
gesprekken. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat voorts de tarieven 
van het gastnetwerk. Een klant die kenbaar 
heeft gemaakt geen automatisch SMS-
bericht te willen ontvangen, heeft het recht 
om op elk moment hernieuwde levering van 
deze dienst te verlangen. Op verzoek 
verstrekken thuisleveranciers blinden en 
slechtzienden informatie in gesproken 
vorm.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 263
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie zoals bedoeld in dit lid 
omvat een samenvatting van de 
roamingtarieven op basis van het 
tarievenschema van de roamende klant 
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voor het initiëren van gesprekken binnen 
de bezochte lidstaat en naar het land van 
herkomst, alsmede voor het ontvangen van 
gesprekken. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat voorts de tarieven 
van het gastnetwerk. Een klant die kenbaar 
heeft gemaakt geen automatisch SMS-
bericht te willen ontvangen, heeft het recht 
om op elk moment hernieuwde levering van 
deze dienst te verlangen. Op verzoek 
verstrekken thuisleveranciers blinden en 
slechtzienden informatie in gesproken 
vorm.

Or. de

Motivering

Het is van belang dat roamingklanten onverwijld automatisch op de hoogte worden gesteld van 
de wezenlijke elementen van de toegepaste tarieven.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 264
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie zoals bedoeld in dit lid 
omvat een samenvatting van de 
roamingtarieven op basis van het 
tarievenschema van de roamende klant 
voor het initiëren van gesprekken binnen 
de bezochte lidstaat en naar het land van 
herkomst, alsmede voor het ontvangen van 
gesprekken. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat voorts de tarieven 
van het gastnetwerk. Een klant die kenbaar 
heeft gemaakt geen automatisch SMS-
bericht te willen ontvangen, heeft het recht 
om op elk moment hernieuwde levering van 
deze dienst te verlangen. Op verzoek 
verstrekken thuisleveranciers blinden en 
slechtzienden informatie in gesproken 
vorm.

Or. en
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Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 265
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie zoals bedoeld in dit lid 
omvat een samenvatting van de 
roamingtarieven op basis van het 
tarievenschema van de roamende klant 
voor het initiëren van gesprekken binnen 
de bezochte lidstaat en naar het land van 
herkomst, alsmede voor het ontvangen van 
gesprekken. De basale gepersonaliseerde 
tariefinformatie omvat voorts de tarieven 
van het gastnetwerk. Een klant die kenbaar 
heeft gemaakt geen automatisch SMS-
bericht te willen ontvangen, heeft het recht 
om op elk moment hernieuwde levering van 
deze dienst te verlangen. Op verzoek 
verstrekken thuisleveranciers blinden en 
slechtzienden informatie in gesproken 
vorm.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat klanten adequate informatie ontvangen over de prijzen van internationale 
roaminggesprekken. Gedetailleerdere informatie zou op verzoek verkrijgbaar moeten zijn.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 266
ARTIKEL 7, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Alle leveranciers plaatsen een icoon 
of een waarschuwing op het beeldscherm 
van de mobiele telefoon van hun roamende 
klanten waarmee duidelijk wordt 
aangegeven dat zij een roaminggesprek 
initiëren of ontvangen.  

Or. en

Motivering

Caveat emptor.
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Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 267
ARTIKEL 7, LID 5

5. De thuisaanbieders verstrekken nieuwe 
klanten bij het afsluiten van hun 
abonnement alle informatie over de door 
hen gehanteerde roamingtarieven. Zij geven 
aan hun klanten ook op gezette tijden, en 
bovendien telkens wanneer er een 
belangrijke wijziging is, een actualisering
van de gehanteerde tarieven.

5. De thuisaanbieders verstrekken, zonder 
onnodige vertraging na elke publicatie 
zoals bedoeld in artikel 10, lid 3, iedere 
klant alle informatie over de door hen 
gehanteerde roamingtarieven. Deze 
informatie omvat de actuele door de klant 
te betalen kosten per minuut voor roaming-
spraaktelefoniegesprekken, de kosten van 
roaming-SMS en -MMS, en de kosten per 
eenheid van het verzenden van gegevens, 
indien van toepassing. Nieuwe klanten 
ontvangen deze informatie schriftelijk bij 
het afsluiten van een abonnement. 
Wanneer zij informatie verschaffen over 
tarieven of tariefwijzigingen in het 
algemeen alsook bij wijzigingen van de 
roamingtarieven stellen de thuisaanbieders 
hun klanten ook in kennis van 
actualiseringen van de gehanteerde 
tarieven. De actuele roamingtarieven 
dienen te allen tijde prominent op de 
website van de thuisaanbieder te worden 
vermeld.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 7, lid 1.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 268
ARTIKEL 7, LID 5

5. De thuisaanbieders verstrekken nieuwe 
klanten bij het afsluiten van hun abonnement 
alle informatie over de door hen gehanteerde 
roamingtarieven. Zij geven aan hun klanten 
ook op gezette tijden, en bovendien telkens 
wanneer er een belangrijke wijziging is, een 
actualisering van de gehanteerde tarieven.

5. De thuisaanbieders verstrekken alle 
klanten bij het afsluiten van hun abonnement 
alle informatie over de door hen gehanteerde 
roamingtarieven. Zij kunnen informatie 
over de door hen gehanteerde ook 
verstrekken met behulp van andere 
geschikte middelen. Zij geven aan hun 
klanten ook op gezette tijden, zonder 
onnodige vertraging en bovendien telkens 
wanneer er een belangrijke wijziging is, een 
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actualisering van de gehanteerde tarieven.
Thuisaanbieders verstrekken alle klanten 
in het bijzonder onverwijld volledige 
informatie over de voorwaarden in verband 
met het klantenbeschermingstarief zoals 
bedoeld in artikel 4.  

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan absolute transparantie van de retailtarieven. De klant moet in 
staat zijn te kiezen tussen de verschillende leveranciers in het door hem bezochte land de 
leverancier te kiezen waarvoor zijn thuisleverancier de beste retailtarieven aanbiedt.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 269
ARTIKEL 7, LID 5

5. De thuisaanbieders verstrekken nieuwe 
klanten bij het afsluiten van hun abonnement 
alle informatie over de door hen gehanteerde 
roamingtarieven. Zij geven aan hun klanten 
ook op gezette tijden, en bovendien telkens 
wanneer er een belangrijke wijziging is, een 
actualisering van de gehanteerde tarieven.

5. De thuisaanbieders verstrekken nieuwe 
klanten bij het afsluiten van hun abonnement 
alle informatie over de door hen gehanteerde 
roamingtarieven. Zij geven aan hun klanten 
ook op gezette tijden, en bovendien telkens 
wanneer de thuisaanbieder een wijziging
aanbrengt in de gehanteerde 
roamingtarieven.

Or. pl

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 270
ARTIKEL 7, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Als een bedrijf onder verwijzing naar 
deze EU-regulering de binnenlandse 
tarieven verhoogt, dient het een overzicht
van de interne kostenberekening voor te 
leggen.    

Or. de

Motivering

Volledige transparantie van de kostenberekening is noodzakelijk als bedrijven het tarief van 
binnenlandse spraaktelefoniegesprekken verhogen onder verwijzing naar deze EU-regels.  
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 271
ARTIKEL 7, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Elke thuisaanbieder zorgt ervoor dat 
alle klanten informatie kunnen verkrijgen 
over de voorwaarden in verband met het 
klantenbeschermingstarief zoals bedoeld in 
artikel 4. Daartoe zorgt hij ervoor dat 
iedere klant met een tussenpauze van ten 
hoogste 6 maanden ten minste één SMS-
bericht ontvangt waarin wordt uitgelegd dat 
de leverancier een Euro-tarief aanbiedt 
zonder extra kosten, de gehanteerde 
tarieven voor het initiëren en ontvangen 
van gereguleerde roaminggesprekken op 
basis van dit Euro-tarief worden 
gespecificeerd, en het speciale nummer 
zoals bedoeld in artikel 7, lid 2, wordt 
vermeld.

Or. en

Motivering

Een optioneel klantenbeschermingstarief of Euro-tarief moet door leveranciers op passende 
wijze onder de aandacht van de klant worden gebracht, teneinde te waarborgen dat klanten op 
de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden die zij hebben. Met dit amendement worden 
leveranciers hiertoe verplicht en wordt ervoor gezorgd dat klanten die mogelijk reisplannen 
hebben op hanteerbare wijze worden geïnformeerd zonder dat de klant wordt bedolven onder 
teveel informatie. De reeds krachtens artikel 7, lid 2, verplichte roaminginformatie kan ook 
worden gebruikt om, op verzoek, informatie te verstrekken over het klantenbeschermingstarief.  

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 272
ARTIKEL 7, LID 5 TER (nieuw)

5 ter. Thuisaanbieders die informatie 
verstrekken krachtens artikel 7, lid 2, via 
het daarvoor bestemde nummer, dienen op 
verzoek ook informatie te verstrekken over 
het Euro-tarief en gevolg te geven aan 
instructies van klanten die daarop wensen 
over te stappen.  

Or. en
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Motivering

Een optioneel klantenbeschermingstarief of Euro-tarief moet door leveranciers op passende 
wijze onder de aandacht van de klant worden gebracht, teneinde te waarborgen dat klanten op 
de hoogte zijn van de keuzemogelijkheden die zij hebben. Met dit amendement worden 
leveranciers hiertoe verplicht en wordt ervoor gezorgd dat klanten die mogelijk reisplannen 
hebben op hanteerbare wijze worden geïnformeerd zonder dat de klant wordt bedolven onder 
teveel informatie. De reeds krachtens artikel 7, lid 2, verplichte roaminginformatie kan ook 
worden gebruikt om, op verzoek, informatie te verstrekken over het klantenbeschermingstarief.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 273
ARTIKEL 7, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Thuisaanbieders nemen alle 
maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn om ervoor te zorgen dat al hun 
roamende klanten op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid van het Euro-tarief. In het 
bijzonder sturen zij iedere roamende klant 
binnen 2 maanden na de publicatie van 
deze verordening een bericht waarin het 
Euro-tarief op duidelijke, objectieve wijze 
wordt beschreven en sturen zij daarna met 
redelijke tussenpauzes herinneringen.  

Or. en

Motivering

Grote bekendheid van het Euro-tarief is van essentieel belang. In dit verband kan een bericht 
aan alle klanten, per brief of SMS, zeer dienstig zijn, zowel voorafgaand aan de invoering van 
het tarief als met redelijke tussenpauzes daarna.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 274
ARTIKEL 7, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. Thuisaanbieders nemen alle 
maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn om ervoor te zorgen dat al hun 
roamende klanten op de hoogte zijn van de 
beschikbaarheid van het Euro-tarief. In het 
bijzonder sturen zij iedere roamende klant 
binnen 2 maanden na de publicatie van 
deze verordening een bericht waarin het 
Euro-tarief op duidelijke, objectieve wijze 
wordt beschreven en sturen zij daarna met 
redelijke tussenpauzes herinneringen.
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Or. fr

Motivering

Grote bekendheid van het Euro-tarief is van essentieel belang. In dit verband kan een bericht
aan alle klanten, per brief of SMS, zeer dienstig zijn, zowel voorafgaand aan de invoering van 
het tarief als met redelijke tussenpauzes daarna. Zakelijke klanten zijn wellicht niet 
geïnteresseerd in deze informatie, derhalve dient zij alleen gericht te zijn op particuliere klanten.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 275
ARTIKEL 8, LID 1

1. De nationale regelgevende instanties zien 
toe op de naleving van deze verordening op 
hun grondgebied.

1. De nationale regelgevende instanties zien 
toe op de naleving van deze verordening op 
hun grondgebied. Zij zien met name toe op 
de naleving van de vereisten ten aanzien 
van het gemiddelde tarief voor geïnitieerde 
en ontvangen gesprekken, op basis van het 
totaal van de in rekening gebrachte retail-
roamingtarieven en het totale aantal 
roamingminuten van geïnitieerde en 
ontvangen gesprekken.  

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de basis gegeven voor het toezicht op de naleving van de gemiddelde 
prijzen zoals bedoeld in artikel 4. De berekeningen hiervoor dienen afzonderlijk te worden 
gemaakt voor geïnitieerde en ontvangen gesprekken, daar voor elk van deze afzonderlijke regels 
gelden.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 276
ARTIKEL 8, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De nationale regelgevende instanties 
verrichten gedetailleerde onderzoeken naar 
hun nationale roamingmarkten. Zij 
verzamelen in het bijzonder gegevens over 
de hoeveelheid inkomende en uitgaande 
roamingminuten en de daarmee 
samenhangende opbrengsten van de 
leveranciers. De resultaten van deze 
onderzoeken dienen ten minste 6 maanden 
voor de evaluatie van deze verordening, 
overeenkomstig artikel 12, beschikbaar te 
worden gesteld.  
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Or. en

Motivering

Op nationaal niveau moeten belangrijke initiatieven worden genomen om de gegevens over 
tarieven, hoeveelheden en opbrengsten in verband met roaming te consolideren, teneinde een 
duidelijk beeld te krijgen van de Europese roamingmarkt. Helaas zijn deze onderzoeken niet 
beschikbaar voor de vaststelling van de onderhavige verordening.  

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 277
ARTIKEL 8, LID 5

5. De nationale regelgevende instanties 
stellen geactualiseerde informatie, die 
betrekking heeft op de toepassing van deze 
verordening, publiek beschikbaar op een 
wijze die belangstellenden gemakkelijk 
toegang tot die informatie biedt.

5. De nationale regelgevende instanties 
stellen geactualiseerde informatie, die 
betrekking heeft op de toepassing van deze 
verordening, publiek beschikbaar op een 
wijze die belangstellenden gemakkelijk 
toegang tot die informatie biedt. Zij zien toe 
op de ontwikkelingen van de wholesale- en 
retail-tarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van SMS en Multimedia 
Messaging Service (MMS), met name in de 
meest perifere regio's van de Gemeenschap, 
en publiceren jaarlijks de resultaten van 
deze monitoring. 

Er dient afzonderlijk informatie te worden 
verstrekt over zakelijke, post-paid en pre-
paid-klanten.

Or. en

Motivering

Samenvoeging van de leden 5 en 6 van artikel 8 van het voorstel van de Commissie, met 
aanscherping van de verplichtingen van nationale regelgevende instanties ten aanzien van het 
toezicht op de naleving van de verordening en openbaarmaking van de resultaten. Het toezicht 
op de naleving van de verordening is zeer ruim omschreven ("... die betrekking heeft op de 
toepassing..."). Dit kan ertoe leiden dat in de gehele Gemeenschap uiteenlopende informatie 
openbaar gemaakt wordt. Er moet derhalve een kernpakket van te verzamelen en in elke lidstaat 
te publiceren gegevens worden vastgesteld en aan de verordening worden toegevoegd voordat 
deze van kracht wordt.   

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 278
ARTIKEL 8, LID 6
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6. De nationale regelgevende instanties zien 
toe op de ontwikkeling van de wholesale-
en retail-tarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en delen de resultaten 
van die monitoring op verzoek aan de 
Commissie mede.

Schrappen.

Or. en

Motivering

Samengevoegd met artikel 8, lid 5.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 279
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie- en gegevens-
communicatiediensten, met inbegrip van 
Short Message Service (SMS) en 
Multimedia Messaging Service (MMS),
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en delen de resultaten 
van die monitoring op verzoek aan de 
Commissie mede.

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-roamingdiensten met 
name in de meest perifere regio's van de 
Gemeenschap, en delen de resultaten van 
die monitoring na de inwerkingtreding 
van deze verordening elk halfjaar aan de 
Commissie mede. Er dient afzonderlijk 
informatie te worden verstrekt over 
zakelijke, post-paid en pre-paid-klanten.

Or. en

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 280
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie- en gegevens-
communicatiediensten, met inbegrip van 
Short Message Service (SMS) en 

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie-roamingdiensten met 
name in de meest perifere regio's van de 
Gemeenschap, en delen de resultaten van 
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Multimedia Messaging Service (MMS),
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en delen de resultaten 
van die monitoring op verzoek aan de 
Commissie mede.

die monitoring na de inwerkingtreding 
van deze verordening elk halfjaar aan de 
Commissie mede. Er dient afzonderlijk 
informatie te worden verstrekt over 
zakelijke, post-paid en pre-paid-klanten.

Or. en

Amendement ingediend door András Gyürk

Amendement 281
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie- en gegevens-
communicatiediensten, met inbegrip van 
Short Message Service (SMS) en 
Multimedia Messaging Service (MMS),
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en delen de resultaten 
van die monitoring op verzoek aan de 
Commissie mede.

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie en delen de resultaten van 
die monitoring na de inwerkingtreding 
van deze verordening elk halfjaar in de 
vorm van een verslag aan de Commissie 
mede.

Or. hu

Motivering

Dankzij de snelle ontwikkeling van de technologie wordt de markt voor internationale 
gegevensdiensten steeds belangrijker. Op internet gebaseerde overdracht van geluid (VoiP) 
veroorzaakt een revolutie in het vaste-telefonieverkeer en opent de deur naar goedkopere 
spraaktelefonie. De verspreiding en aanwezigheid van 3G-netwerken en aanverwante 
technologieën heeft grote gevolgen voor de markt voor mobiele diensten. In het belang van de 
consumenten en de concurrentie moeten processen op de markt nauwlettender worden gevolgd 
en wanneer deze niet bevredigend werken, moeten proportionele ingrepen mogelijk zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 282
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie- en gegevens-
communicatiediensten, met inbegrip van 
Short Message Service (SMS) en 

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonie en gegevens-
communicatiediensten, met inbegrip van 
Short Message Service (SMS) en 
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Multimedia Messaging Service (MMS), 
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en delen de resultaten 
van die monitoring op verzoek aan de 
Commissie mede.

Multimedia Messaging Service (MMS), 
met name in de meest perifere regio's van 
de Gemeenschap, en in het bijzonder op 
situaties waarin sprake is van ongewilde 
roaming door burgers die leven en werken 
in grensregio's en bedrijven die 
grensoverschrijdend actief zijn in 
grensregio's tussen aan elkaar grenzende 
lidstaten, en delen de resultaten van die 
monitoring op verzoek aan de Commissie 
mede.

Or. en

Motivering

Roamingtarieven worden niet alleen betaald door reizigers, maar ook door bedrijven, veelal 
voor SMS-berichten, en burgers die leven en werken in grensregio's tussen lidstaten van de EU. 
Zij worden in hun dagelijkse activiteiten constant geconfronteerd met roamingtarieven, zelfs 
zonder dat zij reizen, omdat er in hun situatie sprake is van onbedoeld roamen (d.w.z. dat zij, 
zelfs in hun eigen "woonland" worden bediend door andere, over de grens actieve leveranciers). 
Het best zou zijn als deze leveranciers zelf met oplossingen komen, maar als dit niet gebeurt 
moeten de nationale regelgevende instanties, en uiteindelijke de Commissie, maatregelen nemen 
voor een oplossing van dit probleem.  

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 283
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties zien 
toe op de ontwikkeling van de wholesale- en 
retail-tarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
met name in de meest perifere regio's van de 
Gemeenschap, en delen de resultaten van die 
monitoring op verzoek aan de Commissie 
mede.

6. De nationale regelgevende instanties zien 
toe op de ontwikkeling van de wholesale- en 
retail-tarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
met name in de meest perifere regio's van de 
Gemeenschap, en delen de resultaten van die 
monitoring aan de Commissie mede.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 284
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De nationale regelgevende 
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instanties zien toe op de gemiddelde retail-
tarieven van individuele thuisaanbieders 
door de uit roaming verkregen omzet van 
de aanbieder van mobiele telefonie te 
delen door de omvang van het daarmee 
gepaard gaande verkeer. Er moet 
rekening worden gehouden met beide 
soorten gesprekken, inkomend en 
uitgaand. De nationale regelgevende 
instanties zijn verplicht de resultaten te 
publiceren zonder onnodige vertragingen 
en op zodanige wijze dat zij voor alle 
klanten gemakkelijk toegankelijk zijn.   

Or. de

Motivering

De nationale regelgevende instanties dienen ertoe te worden verplicht de ontwikkelingen van de 
roamingtarieven nauwlettend te volgen. 

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 285
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De nationale regelgevende 
instanties zien toe op de gemiddelde retail-
tarieven van individuele thuisaanbieders 
door de uit roaming verkregen omzet van 
de aanbieder van mobiele telefonie te 
delen door de omvang van het daarmee 
gepaard gaande verkeer. Er moet 
rekening worden gehouden met beide 
soorten gesprekken, inkomend en 
uitgaand. De nationale regelgevende 
instanties zijn verplicht de resultaten te 
publiceren zonder onnodige vertragingen 
en op zodanige wijze dat zij voor alle 
klanten gemakkelijk toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 286
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De Commissie legt het Parlement en 
de Raad jaarlijks een analyse van de 
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wholesale- en retail-tarieven voor 
internationale roaming in de 
Gemeenschap voor die gebaseerd dient te 
zijn op de verslagen van de nationale 
regelgevende instanties en waarin 
rekening wordt gehouden met het advies 
van de Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. Als 
de retail-tarieven voor internationale 
roaming na de inwerkingtreding van deze
verordening niet aanzienlijk zijn gedaald, 
past de Commissie de 
vermenigvuldigingsfactor voor het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte, zoals bedoeld in Bijlage I, 
aan volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing zoals bedoeld in artikel 13, lid 2.  

Or. en

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 287
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De Commissie legt het Parlement en 
de Raad binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een analyse van de wholesale- en retail-
tarieven voor internationale roaming in 
de Gemeenschap voor die gebaseerd dient 
te zijn op de verslagen van de nationale 
regelgevende instanties en waarin 
rekening wordt gehouden met het advies 
van de Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. Als 
de retail-tarieven voor internationale 
roaming na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet aanzienlijk zijn gedaald, 
actualiseert de Commissie de 
vermenigvuldigingsfactor voor het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte, zoals bedoeld in Bijlage I, 
aan volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing zoals bedoeld in artikel 13, lid 2 
bis. 
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Or. en

Amendement ingediend door András Gyürk

Amendement 288
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De Commissie legt het Parlement en 
de Raad binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een analyse van de wholesale- en retail-
tarieven voor internationale roaming in 
de Gemeenschap voor die gebaseerd dient 
te zijn op de verslagen van de nationale 
regelgevende instanties en waarin 
rekening wordt gehouden met het advies 
van de Europese Groep van regelgevende 
instanties voor elektronische 
communicatienetwerken en -diensten. Als 
de retail-tarieven voor gegevensdiensten 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening ongerechtvaardigd hoog zijn, 
komt de Commissie ook met een voorstel 
voor de regulering van deze prijzen op 
basis van de geregulariseerde tarieven 
voor spraaktelefonieberichten.

Or. hu

Motivering

Dankzij de snelle ontwikkeling van de technologie wordt de markt voor internationale 
gegevensdiensten steeds belangrijker. Op internet gebaseerde overdracht van geluid (VoiP) 
veroorzaakt een revolutie in het vaste-telefonieverkeer en opent de deur naar goedkopere 
spraaktelefonie. De verspreiding en aanwezigheid van 3G-netwerken en aanverwante 
technologieën heeft grote gevolgen voor de markt voor mobiele diensten. In het belang van de 
consumenten en de concurrentie moeten processen op de markt nauwlettender worden gevolgd 
en wanneer deze niet bevredigend werken, moeten proportionele ingrepen mogelijk zijn.

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 289
ARTIKEL 8, LID 6 TER (nieuw)

6 ter. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 
wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van SMS 
en andere gegevenscommunicatiediensten, 
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en delen de resultaten van deze monitoring
na de inwerkingtreding van deze 
verordening elk halfjaar aan de Commissie 
mede. Er dient afzonderlijk informatie te 
worden verstrekt over zakelijke, post-paid 
en pre-paid-klanten.

Or. en

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 290
ARTIKEL 8, LID 6 QUATER (nieuw)

6 quater. Op basis van de verslagen van de 
nationale regelgevende instanties verstrekt 
de Commissie het Parlement en de Raad 
binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
analyse van de wholesale- en retail-tarieven 
voor internationale roamingdiensten voor 
gegevenscommunicatie in de 
Gemeenschap. Als de tarieven voor deze 
diensten na de inwerkingtreding van deze 
verordening niet aanzienlijk zijn gedaald, 
beoordeelt de Commissie de noodzaak van 
een verordening met het oog op een 
verlaging van de tarieven voor de levering 
van internationale roamingdiensten voor 
gegevenscommunicatie en dient zij binnen 
drie maanden een voorstel in.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 291
ARTIKEL 8, LID 8

8. Bij onopgeloste geschillen over kwesties 
die onder deze verordening vallen, waarbij 
consumenten en (wanneer overeenkomstig 
de nationale wetgeving van toepassing) 
andere eindgebruikers betrokken zijn, kan 
ook de procedure van buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen overeenkomstig 
artikel 34 van Richtlijn 2002/22/EG worden 
gebruikt.

8. Bij onopgeloste geschillen over kwesties 
die onder deze verordening vallen, waarbij 
roamende klanten die consumenten zijn, en 
(wanneer overeenkomstig de nationale 
wetgeving van toepassing) andere roamende 
klanten betrokken zijn, kan ook de 
procedure van buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen overeenkomstig 
artikel 34 van Richtlijn 2002/22/EG worden 
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gebruikt.

Or. en

Motivering

Kleine technische aanpassingen om duidelijk te maken dat het in de verordening om roamende 
klanten gaat.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 292
ARTIKEL 8, LID 8 BIS (nieuw)

8 bis. De nationale regelgevende instanties 
nemen het initiatief tot en geven in de hele 
Gemeenschap uitvoering aan een 
publiciteitscampagne in de massamedia, 
zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten 
en bioscopen, om de aandacht te vestigen 
op de voorwaarden van het eurotarief, als 
bedoeld in artikel 4 van deze verordening. 
De campagne dient onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening van 
start te gaan.

Or. de

Motivering

Het is belangrijk dat roamende klanten geïnformeerd worden over de mogelijkheden die het 
eurotarief biedt.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 293
ARTIKEL 8, LID 8 BIS (nieuw)

8 bis. De nationale regelgevende instanties 
nemen het initiatief tot en geven in de hele 
Gemeenschap uitvoering aan een 
publiciteitscampagne in de massamedia, 
zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten 
en bioscopen, om meer bekendheid te geven 
aan de voorwaarden van het EU-
consumententarief, als bedoeld in artikel 4 
van deze verordening. De campagne dient 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van 
deze verordening van start te gaan.

Or. en
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 294
ARTIKEL 8, LID 8 BIS (nieuw)

8 bis. De nationale regelgevende instanties 
nemen het initiatief tot en geven in de hele 
Gemeenschap uitvoering aan een 
publiciteitscampagne in de massamedia, 
zoals televisie, radio, tijdschriften, kranten 
en bioscopen, om meer bekendheid te geven 
aan de voorwaarden van het 
consumentenbeschermingstarief, als 
bedoeld in artikel 4 van deze verordening. 
De campagne dient onmiddellijk na de 
inwerkingtreding van deze verordening van 
start te gaan.??

Or. en

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 295
ARTIKEL 9

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die worden genomen 
bij inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle mogelijke 
maatregelen om te waarborgen dat zij ten 
uitvoer worden gelegd. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en ontradend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening in kennis van deze 
regels en brengen haar bij latere wijzigingen 
daarvan onverwijld op de hoogte.

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die worden genomen 
bij inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle mogelijke 
maatregelen om te waarborgen dat zij ten 
uitvoer worden gelegd. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en ontradend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk negen maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
kennis van deze regels en brengen haar bij 
latere wijzigingen daarvan onverwijld op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

De rechtsorde in sommige lidstaten (bijv. Slowakije, Tsjechische Republiek) staat niet toe dat de 
verplichtingen, in dit geval sancties, via secundaire wetgeving worden opgelegd. Dit kan alleen 
via reguliere wetten en het hele wetgevingsproces van wetsvoorstel tot goedkeuring door het 
parlement vergt ettelijke maanden. Een periode van minimaal negen maanden is redelijk om 
deze maatregelen te kunnen goedkeuren.
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Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 296
ARTIKEL 9

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die worden genomen 
bij inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle mogelijke 
maatregelen om te waarborgen dat zij ten 
uitvoer worden gelegd. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en ontradend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening in kennis van deze 
regels en brengen haar bij latere wijzigingen 
daarvan onverwijld op de hoogte.

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die worden genomen 
bij inbreuken op de bepalingen van deze 
verordening en nemen alle mogelijke 
maatregelen om te waarborgen dat zij ten 
uitvoer worden gelegd. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en ontradend 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk negen maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening in 
kennis van deze regels en brengen haar bij 
latere wijzigingen daarvan onverwijld op de 
hoogte.

Or. xm

Motivering

Voor enkele lidstaten is een kennisgevingstermijn van zes maanden te kort.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 297
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte
1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II 
uiteengezette criteria en methodologie, op 
basis van de informatie die door de 
nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
medegedeeld.
2. Elke nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie op verzoek en binnen 
de door de Commissie vastgestelde termijn 
de in bijlage II gespecificeerde informatie 
mede.
3. Op gezette tijden publiceert de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie het overeenkomstig de 
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leden 1, 2 en 4 bepaalde gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte.
4. Voor de eerste publicatie van het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte kan de Commissie zich 
baseren op de recentste informatie 
overeenkomstig bijlage II die is 
bijeengebracht krachtens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG in het kader van 
de uitvoering van haar taak van toezicht op 
de tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002.
5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.
6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Or. en

Motivering

Veel kleine exploitanten die bijdragen tot meer concurrentie, meer keus voor de consument en de 
ontwikkeling van nieuwe, innoverende diensten in de telecomsector, zouden door het 
verordeningsvoorstel van de Commissie in een ongunstige situatie terecht kunnen komen. De 
vaststelling van een maximumprijsniveau geeft kleinere exploitanten een zekere mate van 
bescherming.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 298
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte
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1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II 
uiteengezette criteria en methodologie, op 
basis van de informatie die door de 
nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
medegedeeld.
2. Elke nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie op verzoek en binnen 
de door de Commissie vastgestelde termijn 
de in bijlage II gespecificeerde informatie 
mede.
3. Op gezette tijden publiceert de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie het overeenkomstig de 
leden 1, 2 en 4 bepaalde gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte.
4. Voor de eerste publicatie van het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte kan de Commissie zich 
baseren op de recentste informatie 
overeenkomstig bijlage II die is 
bijeengebracht krachtens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG in het kader van 
de uitvoering van haar taak van toezicht op 
de tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002.
5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.
6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Or. de
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Motivering

Doordat in artikel 3 een bepaald maximum is vastgesteld voor de wholesale-tarieven, wordt het 
bepaalde in artikel 10 overbodig.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 299
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte
1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II 
uiteengezette criteria en methodologie, op 
basis van de informatie die door de 
nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
medegedeeld.
2. Elke nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie op verzoek en binnen 
de door de Commissie vastgestelde termijn 
de in bijlage II gespecificeerde informatie 
mede.
3. Op gezette tijden publiceert de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie het overeenkomstig de 
leden 1, 2 en 4 bepaalde gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte.
4. Voor de eerste publicatie van het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte kan de Commissie zich 
baseren op de recentste informatie 
overeenkomstig bijlage II die is 
bijeengebracht krachtens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG in het kader van 
de uitvoering van haar taak van toezicht op 
de tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002.
5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
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naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.
6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Or. en

Motivering

Aangezien de tariefgrenzen van cijfers zijn voorzien, is een verwijzing naar de berekening van 
het gemiddelde tarief voor mobiele gespreksafgifte overbodig. Dit stelsel is voor de consument 
minder transparant en zal de nationale regelgevende instanties met onnodige lasten opzadelen.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 300
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte
1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II 
uiteengezette criteria en methodologie, op 
basis van de informatie die door de 
nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
medegedeeld.
2. Elke nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie op verzoek en binnen 
de door de Commissie vastgestelde termijn 
de in bijlage II gespecificeerde informatie 
mede.
3. Op gezette tijden publiceert de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie het overeenkomstig de 
leden 1, 2 en 4 bepaalde gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte.
4. Voor de eerste publicatie van het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
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gespreksafgifte kan de Commissie zich 
baseren op de recentste informatie 
overeenkomstig bijlage II die is 
bijeengebracht krachtens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG in het kader van 
de uitvoering van haar taak van toezicht op 
de tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002.
5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.
6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Or. de

Motivering

Als het wholesale-tarief wordt vastgesteld op een bepaald bedrag (bijv. 0,36 ct per minuut), zijn 
de bepalingen in artikel 10 overbodig.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 301
ARTIKEL 10

Artikel 10 schrappen
Gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte
1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II 
uiteengezette criteria en methodologie, op 
basis van de informatie die door de 
nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
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medegedeeld.
2. Elke nationale regelgevende instantie 
deelt de Commissie op verzoek en binnen 
de door de Commissie vastgestelde termijn 
de in bijlage II gespecificeerde informatie 
mede.
3. Op gezette tijden publiceert de 
Commissie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie het overeenkomstig de 
leden 1, 2 en 4 bepaalde gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte.
4. Voor de eerste publicatie van het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte kan de Commissie zich 
baseren op de recentste informatie 
overeenkomstig bijlage II die is 
bijeengebracht krachtens artikel 5, lid 2, 
van Richtlijn 2002/21/EG in het kader van 
de uitvoering van haar taak van toezicht op 
de tenuitvoerlegging van het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002.
5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.
6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 302
ARTIKEL 10, LID 1

1. Het gemiddelde tarief voor mobiele 1. Overeenkomstig artikel 3, lid 2 wordt het 
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gespreksafgifte wordt bepaald 
overeenkomstig de in bijlage II uiteengezette 
criteria en methodologie, op basis van de 
informatie die door de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
leden 2 en 4 wordt medegedeeld.

gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte bepaald overeenkomstig de 
in bijlage II uiteengezette criteria en 
methodologie, op basis van de informatie die 
door de nationale regelgevende instanties 
overeenkomstig de leden 2 en 4 wordt 
medegedeeld.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 303
ARTIKEL 10, LID 5

5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van de artikelen 3, 4 en 5 van deze 
verordening te verzekeren, van kracht 
worden binnen twee maanden na elke 
publicatie overeenkomstig de voorgaande 
leden van dit artikel.

5. De ondernemingen waarop de 
voorschriften van deze verordening van 
toepassing zijn waken erover dat alle 
wijzigingen van de door hen gehanteerde 
tarieven, die worden ingevoerd om de 
naleving van artikel 3 van deze verordening 
te verzekeren, van kracht worden binnen 
twee maanden na elke publicatie 
overeenkomstig de voorgaande leden van dit 
artikel.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 304
ARTIKEL 10, LID 6

6. Wijzigingen met het oog op de 
aanpassing van bijlage II aan de 
ontwikkeling van de techniek of de markt, 
worden door de Commissie aangenomen 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 13, lid 3.

Schrappen.

Or. en

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 305
ARTIKEL 10, LID 6

6. Wijzigingen met het oog op de aanpassing 6. Wijzigingen met het oog op de aanpassing 
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van bijlage II aan de ontwikkeling van de 
techniek of de markt, worden door de 
Commissie aangenomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 13, lid 3.

van bijlage II aan de ontwikkeling van de 
techniek of de markt, worden door de 
Commissie aangenomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 13, lid 2 bis.

Or. en

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 306
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden. 
Deze verordening vervalt over twee jaar.

Or. en

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 307
ARTIKEL 12 BIS (nieuw)

Artikel 12 bis
Geldigheidsduur

Deze verordening vervalt over drie jaar.

Or. en

Motivering

Dit is een kortetermijnmaatregel waarvoor een specifieke einddatum moet worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 308
ARTIKEL 12 BIS (nieuw)
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Artikel 12 bis
Geldigheidsduur

Deze verordening vervalt over drie jaar.

Or. de

Motivering

Er mag niet worden vergeten dat prijsregulering een forse ingreep in de marktontwikkeling 
betekent. Daarom dient de verordening een beperkte geldigheidsduur te hebben, Bovendien kan 
ervan worden uitgegaan dat de prijzen zich binnen drie jaar op een duidelijk lager niveau zullen 
hebben gestabiliseerd.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 309
ARTIKEL 12 BIS (nieuw)

Artikel 12 bis
Deze verordening vervalt drie jaar na de 
inwerkingtreding ervan.

Or. es

Motivering

Er is sprake van marktfalen dat hoogstwaarschijnlijk in korte tijd zal worden verholpen. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan kan de EU altijd opnieuw in de markt ingrijpen.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 310
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze verordening vervalt over drie 
jaar.

Or. xm

Motivering

Als gevolg van de al toegenomen aandacht voor roamingtarieven, de eerste pogingen van 
exploitanten om gunstiger roamingtarieven aan te bieden en de hier voorgestelde maatregelen 
zijn er goede kansen om op korte termijn succes te boeken. Het valt niet te verwachten dat de 
exploitanten de voordelen voor de consument vervolgens weer ongedaan maken.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 311
ARTIKEL 12 BIS (nieuw)
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Artikel 12 bis
Geldigheidsduur

Uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding 
ervan wordt deze verordening 
overeenkomstig de in artikel 251 van het 
Verdrag vermelde procedure bevestigd of 
komt te vervallen.

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 312
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze verordening vervalt over drie 
jaar, mits de evaluatie van de Commissie 
positief is.

Or. en

Motivering

Als er over drie jaar volledige concurrentie op de markt bestaat, is de verordening niet meer 
nodig.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 313
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Deze verordening geldt slechts voor 
een periode van vijf jaar en komt dan te 
vervallen.

Or. de

Motivering

Een beperking van de geldigheidsduur in zinvol om na vijf jaar de vrije mededinging op de 
Europese interne markt te garanderen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 314
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twaalf maanden na de 



PE 386.538v02-00 46/64 AM\660182NL.doc

NL

verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de 
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn dan wel eventueel in te trekken, dit in 
het licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties 
informatie opvragen die onverwijld wordt 
toegezonden.

inwerkingtreding verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. In haar 
verslag zet de Commissie uiteen of er in het 
licht van de marktontwikkelingen en gelet 
op zowel de concurrentievoorwaarden als de 
consumentenbescherming een verdere 
noodzaak bestaat om de geldigheidsduur 
van deze verordening na de in artikel 12 bis 
vermelde periode te verlengen, om  zo 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
in de tarifering van mobiele 
communicatiediensten op nationaal niveau. 
In dit verslag beschrijft de Commissie de 
ontwikkeling van de wholesale- en retail-
tarieven voor de levering aan roamende 
klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
eventueel vergezeld van aanbevelingen 
inzake de noodzaak van regulering van 
deze diensten. Voor dit doel kan de 
Commissie gebruik maken van de 
informatie die uit hoofde van artikel 8, lid 2 
wordt verstrekt. De Commissie gaat met 
name na of de doelstellingen van deze 
verordening zijn verwezenlijkt en doet waar 
nodig passende voorstellen.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 315
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de 
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn dan wel eventueel in te trekken, dit in 
het licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties 
informatie opvragen die onverwijld wordt 

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk achttien maanden na de 
inwerkingtreding verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. In haar 
verslag zet de Commissie uiteen of er in het 
licht van de marktontwikkelingen en gelet 
op zowel de concurrentievoorwaarden als de 
consumentenbescherming een verdere 
noodzaak bestaat om de geldigheidsduur 
van deze verordening na de in artikel 12 bis 
vermelde periode te verlengen, om  zo 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
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toegezonden. in de tarifering van mobiele 
communicatiediensten op nationaal niveau. 
In dit verslag beschrijft de Commissie de 
ontwikkeling van de wholesale- en retail-
tarieven voor de levering aan roamende 
klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
eventueel vergezeld van aanbevelingen 
inzake de noodzaak van regulering van 
deze diensten. Voor dit doel kan de 
Commissie gebruik maken van de 
informatie die uit hoofde van artikel 8, lid 2 
wordt verstrekt. De Commissie gaat met 
name na of de doelstellingen van deze 
verordening zijn verwezenlijkt en doet waar 
nodig passende voorstellen.

Or. de

Motivering

De voorwaarden waaronder de toetsingsprocedure zal plaatsvinden, moeten nauwkeuriger 
worden geformuleerd. Verder is het van belang dat ook de prijsontwikkeling van SMS en MMS 
in de toetsing wordt meegenomen.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 316
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk achttien maanden na de 
inwerkingtreding verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. In haar 
verslag zet de Commissie uiteen of er in het 
licht van de marktontwikkelingen en gelet 
op zowel de concurrentievoorwaarden als de 
consumentenbescherming een verdere 
noodzaak bestaat om de geldigheidsduur 
van deze verordening na de in artikel 12 bis 
vermelde periode te verlengen, om  zo 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
in de tarifering van mobiele 
communicatiediensten op nationaal niveau. 
In dit verslag beschrijft de Commissie de 
ontwikkeling van de wholesale- en retail-
tarieven voor de levering aan roamende 
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klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
eventueel vergezeld van aanbevelingen 
inzake de noodzaak van regulering van 
deze diensten. Voor dit doel kan de 
Commissie gebruik maken van de 
informatie die uit hoofde van artikel 8, lid 2 
wordt verstrekt. De Commissie gaat met 
name na of de doelstellingen van deze 
verordening zijn verwezenlijkt en doet waar 
nodig passende voorstellen.

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 317
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van 
de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel te laten vervallen, dit in het licht 
van de marktontwikkelingen en gelet op 
zowel de concurrentievoorwaarden als de 
consumentenbescherming een verdere 
noodzaak bestaat om de geldigheidsduur 
van deze verordening na de in artikel 12 bis 
vermelde periode te verlengen, om  zo 
rekening te houden met de ontwikkelingen 
in de tarifering van mobiele 
communicatiediensten op nationaal niveau. 
In dit verslag beschrijft de Commissie de 
ontwikkeling van de wholesale- en retail-
tarieven voor de levering aan roamende 
klanten van spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten, met 
inbegrip van Short Message Service (SMS) 
en Multimedia Messaging Service (MMS), 
eventueel vergezeld van aanbevelingen 
inzake de noodzaak van regulering van 
deze diensten. Voor dit doel kan de 
Commissie gebruik maken van de 
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informatie die uit hoofde van artikel 8, lid 2 
wordt verstrekt. De Commissie gaat met 
name na of de doelstellingen van deze 
verordening zijn verwezenlijkt en doet waar 
nodig passende voorstellen.

Or. en

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 318
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn dan wel eventueel in te trekken, dit in 
het licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk achttien maanden na de 
inwerkingtreding verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. In haar 
verslag zet de Commissie uiteen of er nog 
steeds een verordening nodig is, dit in het 
licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

Or. es

Motivering

Er is sprake van marktfalen dat hoogstwaarschijnlijk in korte tijd zal worden verholpen. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan kan de EU altijd opnieuw in de markt ingrijpen.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 319
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de 
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn dan wel eventueel in te trekken, dit in 
het licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel 
kan de Commissie bij de lidstaten en de 

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk achttien maanden na de 
inwerkingtreding verslag uit bij het 
Europees Parlement en de Raad. Dit verslag 
bevat een gedetailleerde analyse van de 
voortgaande noodzaak van regelgeving en 
gaat, zo nodig, vergezeld van de passende 
wetgevingsvoorstellen. Voor dit doel kan de 
Commissie bij de lidstaten en de nationale 
regelgevende instanties informatie opvragen 
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nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

die onverwijld wordt toegezonden.

Or. en

Motivering

Nadering precisering van het evaluatieverslag en aanpassing aan standaardformuleringen.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 320
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de 
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn dan wel eventueel in te trekken, dit in 
het licht van de marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel 
kan de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. Dit verslag bevat een gedetailleerde 
analyse van de voortgaande noodzaak van 
regelgeving en gaat, zo nodig, vergezeld 
van de passende wetgevingsvoorstellen. 
Voor dit doel kan de Commissie bij de 
lidstaten en de nationale regelgevende 
instanties informatie opvragen die 
onverwijld wordt toegezonden.

Or. en

Motivering

Nadering precisering van het evaluatieverslag en aanpassing aan standaardformuleringen.

Amendement ingediend door Renato Brunetta en Pia Elda Locatelli

Amendement 321
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie waarom, in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden alsmede de met 
deze verordening bereikte resultaten, een 
nieuw voorstel van de Commissie 
opportuun is om een echte, efficiënte, door 
concurrentie gekenmerkte interne 
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opvragen die onverwijld wordt toegezonden. telecommunicatiemarkt tot stand te 
brengen waarmee de grensoverschrijdende 
kosten in de komende vijf jaar zouden 
kunnen worden afgeschaft. Voor dit doel 
kan de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

Or. it

Amendement ingediend door András Gyürk

Amendement 322
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel 
kan de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
economische omgeving, de 
marktontwikkelingen en de mechanismen 
die zich hebben ontwikkeld op het gebied 
van mededinging en financiële 
onderhandelingen. Voor dit doel kan de 
Commissie bij de lidstaten en de nationale 
regelgevende instanties informatie opvragen 
die onverwijld wordt toegezonden.

Or. hu

Motivering

Een markt die efficiënt en zonder verstoringen werkt, is van fundamenteel belang voor de 
welvaart van de burgers van de EU en voor het concurrentievermogen van de EU. Als er op de 
markt concurrentie bestaat, zijn de uitgaven van de burgers lager en worden investeringen en 
innovatie gestimuleerd. Wanneer er sprake is van concurrentieverstoring die de markt niet kan 
corrigeren, is ingrijpen geboden. Ingrijpen is alleen gerechtvaardigd voorzover nodig en totdat 
de markt zichzelf weer kan reguleren. Als dit eenmaal het geval is, is handhaving van de 
regulering niet langer gerechtvaardigd.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 323
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van De Commissie evalueert de resultaten van 
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deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden.

deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan 
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt toegezonden. 
Een eventueel voorstel tot intrekking van de 
verordening moet duidelijke aanwijzingen 
bevatten dat de marktontwikkelingen die 
aanleiding tot de intrekking zijn, na de 
intrekking duurzaam en onomkeerbaar 
zullen zijn.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 324
ARTIKEL 12

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel kan
de Commissie bij de lidstaten en de 
nationale regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt 
toegezonden.

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en de 
Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de verordening 
onverkort van kracht te laten zijn dan wel 
eventueel in te trekken, dit in het licht van de 
marktontwikkelingen en de 
concurrentievoorwaarden. Voor dit doel 
houdt de Commissie rekening met de 
studies over de nationale roamingmarkten 
die de nationale regelgevende instanties 
minstens zes maanden voor de herziening 
van de verordening beschikbaar stellen. 
Bovendien moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan de gevolgen van 
regionale onevenwichtigheden en 
onevenwichtigheden per exploitant.

Or. en
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Motivering

Om een duidelijk beeld te krijgen van de Europese roamingmarkt, moeten op nationaal niveau 
statistische gegevens worden verzameld over prijzen, volumes en inkomsten in verband met 
roaming.

Bij de herziening moet bijzondere aandacht worden besteed aan het feit dat sommige 
exploitanten zonder twijfel met hoger dan gemiddelde wholesale-kosten te maken hebben als 
gevolg van bijzondere omstandigheden waarop zij geen invloed hebben (bijv. geringe 
bevolkingsdichtheid, bergachtige en insulaire topografie, grote instroom van toeristen 
gedurende een korte periode enz.).

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 325
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De Commissie volgt continu de 
prijsontwikkelingen op de markt voor 
gegevenscommunicatie, met inbegrip van 
SMS en MMS. Zij dient binnen ...1 een 
verslag in over de ontwikkelingen op die 
markt. Dit verslag bevat een voorstel tot 
ingrijpen, indien dit noodzakelijk wordt 
geacht, en een uitputtende motivering van 
de eventueel voorgestelde maatregelen. Een 
dergelijk voorstel mag ook afzonderlijk 
worden ingediend. als dit door de 
marktontwikkelingen of het ontbreken 
daarvan wordt gerechtvaardigd.
______________
1 12 maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Om, zo nodig, snel regulerend te kunnen optreden inzake gegevenscommunicatie, hetgeen 
momenteel door gebrek aan gegevens niet mogelijk is.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 326
ARTIKEL 12, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De Commissie volgt continu de 
prijsontwikkelingen op de markt voor 
gegevenscommunicatie, met inbegrip van 
SMS en MMS. Zij dient binnen 12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
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verordening een verslag in over de 
ontwikkelingen op die markt. Dit verslag 
bevat een voorstel tot ingrijpen, indien dit 
noodzakelijk wordt geacht, en een 
uitputtende motivering van de eventueel 
voorgestelde maatregelen. Een dergelijk 
voorstel mag ook afzonderlijk worden 
ingediend. als dit door de 
marktontwikkelingen of het ontbreken 
daarvan wordt gerechtvaardigd.

Or. en

Motivering

Om, zo nodig, snel regulerend te kunnen optreden inzake gegevenscommunicatie, hetgeen 
momenteel door gebrek aan gegevens niet mogelijk is.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 327
ARTIKEL 12, LID 1 TER (nieuw)

1 ter. De Commissie analyseert de gevolgen 
van deze verordening voor de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of opstartende exploitanten. 
Zij dient binnen ...1 een verslag in. Dit 
verslag bevat een voorstel tot ingrijpen, 
indien dit noodzakelijk wordt geacht. Een 
dergelijk voorstel mag ook afzonderlijk 
worden ingediend. als dit door de 
marktontwikkelingen of het ontbreken 
daarvan wordt gerechtvaardigd.
______________
1 12 maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Om, zo nodig, snel regulerend te kunnen optreden of eventuele negatieve effecten op de 
concurrentie tegen te gaan.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 328
ARTIKEL 12, LID 1 TER (nieuw)

1 ter. De Commissie analyseert de gevolgen 
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van deze verordening voor de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of opstartende exploitanten. 
De Commissie dient met name na te gaan 
of kleine, onafhankelijke of opstartende 
exploitanten onderworpen zijn aan een 
discriminerende prijsstelling. Tevens dient 
de Commissie in haar verslag aan te geven 
of de toegang van kleinere, onafhankelijke 
en opstartende exploitanten tegen niet-
discriminerende voorwaarden regulering 
behoeft. Dit verslag bevat een voorstel tot 
ingrijpen, indien dit noodzakelijk wordt 
geacht. Zij dient binnen (12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening) 
een verslag in. Een dergelijk voorstel mag 
ook afzonderlijk worden ingediend. als dit 
door de marktontwikkelingen of het 
ontbreken daarvan wordt gerechtvaardigd.

Or. en

Motivering

De analyse van de Commissie zou duidelijker resultaten opleveren als het effect van deze 
verordening op kleinere, onafhankelijke of opstartende exploitanten zou worden onderzocht.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 329
ARTIKEL 12, LID 1 QUATER (nieuw)

1 quater. De Commissie publiceert jaarlijks 
een verslag over de ontwikkelingen in de 
Gemeenschap op het onder deze 
verordening vallende gebied.

Or. en

Motivering

Ten behoeve van een bredere jaarlijkse verslaglegging.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 330
ARTIKEL 13

Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het 

Schrappen.
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Comité voor communicatie dat is opgericht 
overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 
2002/21/EG.
2. Wanneer wordt verwezen naar dit lid, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, wat het 
bepaalde in artikel 8 daarvan betreft.
De bij artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn is drie 
maanden.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Or. de

Motivering

Aangezien het de bedoeling is dat de richtlijn slechts een beperkte looptijd heeft, zijn de 
bepalingen van artikel 13 overbodig.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 331
ARTIKEL 13

Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité voor communicatie dat is opgericht 
overeenkomstig artikel 22 van Richtlijn 
2002/21/EG.
2. Wanneer wordt verwezen naar dit lid, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, wat het 
bepaalde in artikel 8 daarvan betreft.
De bij artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn is drie 
maanden.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde 
vast.

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 332
ARTIKEL 13, LID 2 BIS (nieuw)
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2 bis. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn artikel 5 bis, leden 1 t/m 4 en artikel 7 
van Besluit 1999/468/EG van toepassing, 
met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 8 daarvan.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 333
ARTIKEL 15

Tenuitvoerlegging
De maatregelen vereist voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure waarnaar is 
verwezen in artikel 13, lid 2.

Schrappen

Or. de

Motivering

Gezien de beoogde schrapping  van artikel 13 is deze bepaling overbodig.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 334
ARTIKEL 15

Tenuitvoerlegging
De maatregelen vereist voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure waarnaar is 
verwezen in artikel 13, lid 2.

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Christian Ehler

Amendement 335
BIJLAGE I

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. de
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Motivering

De voorgestelde wijziging van artikel 3 maakt bijlage I overbodig.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 336
BIJLAGE I

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. es

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 337
BIJLAGE I

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. de

Motivering

De schrapping van bijlage I is een gevolg van de wijzigingen op artikel 3 (zie am. 1).

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 338
BIJLAGE I

 Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. en

Motivering

De schrapping van bijlage I is een gevolg van de wijzigingen op artikel 3 (zie am. 1).

Amendement ingediend door Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli en Patrizia Toia

Amendement 339
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTERS a) EN b)

a) een factor twee, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in de lidstaat waarin het 
bezochte netwerk zich bevindt; of

a) een factor 1,5, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in de lidstaat waarin het 
bezochte netwerk zich bevindt; of

b) een factor drie, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 

b) een factor twee, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
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nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in een andere lidstaat dan 
die waarin het bezochte netwerk zich 
bevindt.

nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in een andere lidstaat dan 
die waarin het bezochte netwerk zich 
bevindt.

Or. it

Motivering

Uit recent onderzoek blijkt dat er twee berekeningsfactoren nodig zijn, omdat de gesprekskosten 
verschillen al naar gelang of er gebeld wordt naar een nummer in of buiten de lidstaat waarin 
het bezochte netwerk zich bevindt. Ook is gebleken dat eerlijke roamingtarieven voor de 
consument niet gegarandeerd zijn als voor de berekening van het maximum wholesale-tarief de 
in het Commissievoorstel vermelde factoren worden gebruikt. Daarom moeten deze factoren 
worden verlaagd om de consument te beschermen en de bedrijven toch voldoende winstmarge te 
bieden.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 340
BIJLAGE I

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met:
a) een factor twee, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in de lidstaat waarin het 
bezochte netwerk zich bevindt; of

b) een factor drie, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in een andere lidstaat dan 
die waarin het bezochte netwerk zich 
bevindt.

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met een factor twee, in het 
geval van een gereguleerd roaminggesprek 
naar een nummer dat is toegewezen aan een 
openbaar telefoonnetwerk in de lidstaat 
waarin het bezochte netwerk zich bevindt of,
in het geval van een gereguleerd 
roaminggesprek naar een nummer dat is 
toegewezen aan een openbaar 
telefoonnetwerk in een andere lidstaat dan 
die waarin het bezochte netwerk zich 
bevindt.

De in deze bijlage bedoelde tariefmaxima 
omvatten alle vaste elementen zoals kosten 
voor het opbouwen van een verbinding.

Het in deze bijlage bedoelde 
tariefmaximum omvat alle vaste elementen 
zoals kosten voor het opbouwen van een 
verbinding.
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Or. pl

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 341
BIJLAGE I

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met:
a) een factor twee, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een 
openbaar telefoonnetwerk in de lidstaat 
waarin het bezochte netwerk zich bevindt; 
of
b) een factor drie, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een 
openbaar telefoonnetwerk in een andere 
lidstaat dan die waarin het bezochte 
netwerk zich bevindt.

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met een factor twee.

De in deze bijlage bedoelde tariefmaxima 
omvatten alle vaste elementen zoals kosten 
voor het opbouwen van een verbinding.

Het in deze bijlage bedoelde tarief omvat de
kosten voor het opbouwen van een 
verbinding.

Or. en

Motivering

Eén enkel maximumtarief op wholesale-niveau. Het maximum wordt niet gemiddeld en geldt 
ongeacht de plaats van gespreksafgifte. De formule, die gebaseerd is op het Copenhagen 
Economics-rapport dat aan dit ontwerpadvies is gehecht en als basis voor de discussie dient, zou 
momenteel leiden tot een maximumtarief van 25 eurocent.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 342
BIJLAGE I
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Wholesale-tarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken als bedoeld in artikel 3

Wholesale-tarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken als bedoeld in de 
artikelen 3 en 4

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met:
a) een factor twee, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een 
openbaar telefoonnetwerk in de lidstaat 
waarin het bezochte netwerk zich bevindt; of
b) een factor drie, in het geval van een 
gereguleerd roaminggesprek naar een 
nummer dat is toegewezen aan een 
openbaar telefoonnetwerk in een andere 
lidstaat dan die waarin het bezochte netwerk 
zich bevindt.

Het totale wholesale-tarief dat één exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan een exploitant van het thuisnetwerk van 
de roamende klant voor het voeren van een 
gereguleerd roaminggesprek met 
gespreksopbouw op het bezochte netwerk 
mag niet hoger liggen, per minuut, dan een 
bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde tarief 
voor mobiele gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met een factor twee voor 
alle gesprekken naar een openbaar 
telefoonnetwerk, hetzij in de lidstaat waarin 
het bezochte netwerk zich bevindt, hetzij in 
een andere lidstaat dan die waarin het 
bezochte netwerk zich bevindt.

De in deze bijlage bedoelde tariefmaxima 
omvatten alle vaste elementen zoals kosten 
voor het opbouwen van een verbinding.

Or. en

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 343
BIJLAGE I, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Behalve het onder a) en b) genoemde 
maximumtarief kan de aanbieder van 
mobiele telefonie aanvullende tarieven 
aanbieden waaruit de klant kan kiezen.

Or. de

Motivering

De aanbieder van mobiele telefonie moet de mogelijkheid hebben naast het standaardtarief ook 
andere tarieven aan te bieden.,
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Amendement ingediend door Dominique Vlasto en Margie Sudre

Amendement 344
BIJLAGE I, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Voor gesprekken die worden doorgegeven 
van en naar exploitanten van mobiele 
netwerken met een vergunning die 
uitsluitend voor de ultraperifere gebieden 
van de Gemeenschap geldt, moeten aan 
deze maximumtarieven de extra kosten 
worden toegevoegd die verband houden met 
het ultraperifere karakter en de doorgifte 
van gesprekken tussen continentaal Europa 
en die ultraperifere gebieden.

Or. fr

Motivering

In de ultraperifere gebieden brengt de doorgifte van gesprekken kosten met zich die door de 
geografische afstand niet te vergelijken zijn met de kosten die andere Europese exploitanten 
moeten dragen. Door de beoogde maximumtarieven zouden de andere Europese exploitanten 
klanten moeten aanvaarden van exploitanten die in afgelegen gebieden actief zijn, zonder hun 
kosten te kunnen dekken, hetgeen voor hen aanleiding zou kunnen zijn hun bestemmingen af te 
sluiten voor de klanten van exploitanten in de ultraperifere gebieden.

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 345
BIJLAGE II

Deze bijlage wordt geschrapt.

Or. de

Motivering

De schrapping van bijlage II is een gevolg van de amendementen op artikel 4.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 346
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER b)

b) "tarief voor mobiele gespreksafgifte per 
AMM-exploitant", het gemiddelde tarief per 
minuut (inclusief de kosten voor het 
opbouwen van de verbinding), gebaseerd op 
een gesprek van drie minuten tegen 
piektarief, exclusief BTW, in de nationale 

b) "tarief voor mobiele gespreksafgifte per 
AMM-exploitant", het gemiddelde tarief per 
minuut (inclusief de kosten voor het 
opbouwen van de verbinding), gebaseerd op 
het gemiddelde tarief voor een gesprek van 
drie minuten, exclusief BTW, in de nationale 
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munt van de lidstaat in kwestie, gehanteerd 
voor de afgifte van gesprekken op hun 
mobiel netwerk door elke AMM-exploitant, 
als bepaald met behulp van een door de 
nationale regelgevende instantie 
goedgekeurde methodologie;

munt van de lidstaat in kwestie, gehanteerd 
voor de afgifte van gesprekken op hun 
mobiel netwerk door elke AMM-exploitant, 
als bepaald met behulp van een door de 
nationale regelgevende instantie 
goedgekeurde methode;

Or. pl

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 347
BIJLAGE II, PUNT 2

2. Het overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
gepubliceerde gemiddelde tarief voor 
mobiele gespreksafgifte is het gemiddelde
van de nationale gewogen gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte, 
gewogen op basis van totale aantal actieve 
abonnees in elke lidstaat, als berekend met 
gebruikmaking van de in het onderstaande 
punt (3) bedoelde gegevens die door de 
nationale regelgevende instanties aan de 
Commissie zijn medegedeeld na een verzoek 
daartoe overeenkomstig artikel 10, lid 2 of 4.

2. Het overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
gepubliceerde gemiddelde tarief voor 
mobiele gespreksafgifte is het 75e percentiel
van de nationale gewogen gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte, als 
berekend met gebruikmaking van de in het 
onderstaande punt (3) bedoelde gegevens die 
door de nationale regelgevende instanties 
aan de Commissie zijn medegedeeld na een 
verzoek daartoe overeenkomstig artikel 10, 
lid 2 of 4. Elke lidstaat heeft hetzelfde 
gewicht bij de berekening van het 75e 
percentiel van de nationale gewogen 
gemiddelde tarieven voor mobiele 
gespreksafgifte. Als het 75e percentiel van 
de nationale gewogen gemiddelde tarieven 
voor mobiele gespreksafgifte tussen twee 
lidstaten valt, wordt een eenvoudig 
gemiddelde van de tarieven voor mobiele 
gespreksafgifte van die twee lidstaten 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het Copenhagen Economics-rapport.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 348
BIJLAGE II, PUNT 3, LETTER b)

b) de som van alle actieve abonnees per 
AMM-exploitant in hun lidstaat,

b) de som van alle minuten gespreksafgifte
per AMM-exploitant in hun lidstaat,
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Or. en

Motivering

Vloeit voort uit het Copenhagen Economics-rapport.


