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Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 39
OVERWEGING 1

(1) Het hoge niveau van de tarieven die de 
gebruikers van openbare publieke 
telefoonnetwerken betalen wanneer zij hun 
mobiele telefoon gebruiken op buitenlandse 
reizen binnen de Gemeenschap wordt door 
de nationale regelgevende instanties als een 
probleem gezien. De Europese Groep van 
regelgevende instanties (European 
Regulators Group – ERG) heeft op zijn 
plenaire vergadering van mei 2005 (onder 
meer) opgemerkt dat de retail-tarieven 
zonder duidelijke rechtvaardiging uiterst 
hoog liggen; dat dit een gevolg bleek te zijn 
zowel van de hoge wholesale-tarieven die 
door de exploitant van het buitenlandse 
netwerk worden aangerekend als, in vele 
gevallen, van de hoge retail-tarieven die 
door de exploitant van het eigen netwerk van 
de gebruiker worden aangerekend; dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven vaak 
niet wordt doorberekend aan de gebruiker; 

(1) Het hoge niveau van de tarieven die de 
gebruikers van openbare publieke 
telefoonnetwerken betalen wanneer zij hun 
mobiele telefoon gebruiken op buitenlandse 
reizen binnen de Gemeenschap toont aan 
dat de markt op dit gebied heeft gefaald. De 
Europese Groep van regelgevende instanties 
(European Regulators Group – ERG) heeft 
op zijn plenaire vergadering van mei 2005 
(onder meer) opgemerkt dat de retail-
tarieven zonder duidelijke rechtvaardiging 
uiterst hoog liggen; dat dit een gevolg bleek 
te zijn zowel van de hoge wholesale-tarieven 
die door de exploitant van het buitenlandse 
netwerk worden aangerekend als, in vele 
gevallen, van de hoge retail-tarieven die 
door de exploitant van het eigen netwerk van 
de gebruiker worden aangerekend; dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven vaak 
niet wordt doorberekend aan de gebruiker; 
en dat er een sterke vervlechting is van de 
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en dat er een sterke vervlechting is van de 
markten in de verschillende lidstaten.

markten in de verschillende lidstaten.

Or. en

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 40
OVERWEGING 1

(1) Het hoge niveau van de tarieven die de 
gebruikers van openbare publieke 
telefoonnetwerken betalen wanneer zij hun 
mobiele telefoon gebruiken op buitenlandse 
reizen binnen de Gemeenschap wordt door 
de nationale regelgevende instanties als een 
probleem gezien. De Europese Groep van 
regelgevende instanties (European 
Regulators Group – ERG) heeft op zijn 
plenaire vergadering van mei 2005 (onder 
meer) opgemerkt dat de retail-tarieven 
zonder duidelijke rechtvaardiging uiterst 
hoog liggen; dat dit een gevolg bleek te zijn 
zowel van de hoge wholesale-tarieven die 
door de exploitant van het buitenlandse 
netwerk worden aangerekend als, in vele 
gevallen, van de hoge retail-tarieven die 
door de exploitant van het eigen netwerk van 
de gebruiker worden aangerekend; dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven vaak 
niet wordt doorberekend aan de gebruiker; 
en dat er een sterke vervlechting is van de 
markten in de verschillende lidstaten.

(1) Het hoge niveau van de tarieven die de 
gebruikers van openbare publieke 
telefoonnetwerken betalen wanneer zij hun 
mobiele telefoon gebruiken op buitenlandse 
reizen binnen de Gemeenschap wordt door 
de nationale regelgevende instanties als een 
probleem gezien. De Europese Groep van 
regelgevende instanties (European 
Regulators Group – ERG) heeft op zijn 
plenaire vergadering van mei 2005 (onder 
meer) opgemerkt dat de retail-tarieven 
zonder duidelijke rechtvaardiging uiterst 
hoog liggen; dat dit een gevolg bleek te zijn 
zowel van de hoge wholesale-tarieven die 
door de exploitant van het buitenlandse 
netwerk worden aangerekend als, in vele 
gevallen, van de hoge retail-tarieven die 
door de exploitant van het eigen netwerk van 
de gebruiker worden aangerekend; dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven vaak 
niet wordt doorberekend aan de gebruiker; 
en dat er een sterke vervlechting is van de 
markten in de verschillende lidstaten. 
Hoewel sommige exploitanten onlangs 
roamingtarieven zijn gaan hanteren die 
consumenten gunstigere voorwaarden 
bieden, is duidelijk dat de prijzen nog altijd 
ver boven de kosten van de exploitanten 
liggen en niet beantwoorden aan de 
verwachtingen van de gebruiker, en dat de 
gebruiker in onvoldoende mate de 
mogelijkheid heeft goed geïnformeerd zijn 
keuze te bepalen.

Or. en
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Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 41
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) Alleen in 2006 zijn de retail-tarieven 
met nagenoeg een kwart gedaald. Dit 
bevestigt de verwachtingen van de ERG dat 
de exploitanten de prijsdalingen op 
wholesale-niveau doorberekenen op het 
retail-niveau.

Or. de

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 42
OVERWEGING 4

(4) In de aanbeveling wordt de nationale 
wholesale-markt voor internationale 
roaming via openbare mobiele netwerken 
aangewezen als een relevante markt voor 
regulering ex ante. De werkzaamheden van 
de nationale regelgevende instanties (zowel 
afzonderlijk als in het kader van de Europese 
Groep van regelgevende instanties) ter 
analyse van de nationale wholesale-markten 
voor internationale roaming via openbare 
mobiele netwerken hebben echter 
aangetoond dat het voor de nationale 
regelgevende instanties nog niet mogelijk is 
gebleken om het hoge niveau van de 
tarieven voor internationale roaming aan te 
pakken gezien de moeilijkheid om 
ondernemingen met aanmerkelijke 
marktmacht te identificeren wegens de 
specifieke kenmerken van internationale 
roaming, onder meer de 
grensoverschrijdende aard ervan.

(4) In de aanbeveling wordt de nationale 
wholesale-markt voor internationale 
roaming via openbare mobiele netwerken 
aangewezen als een relevante markt voor 
regulering ex ante. De werkzaamheden van 
de nationale regelgevende instanties (zowel 
afzonderlijk als in het kader van de Europese 
Groep van regelgevende instanties) ter
analyse van de nationale wholesale-markten 
voor internationale roaming via openbare 
mobiele netwerken hebben echter 
aangetoond dat het voor de nationale 
regelgevende instanties nog niet mogelijk is 
gebleken om het hoge niveau van de 
tarieven voor internationale roaming aan te 
pakken gezien de moeilijkheid om 
ondernemingen met aanmerkelijke 
marktmacht te identificeren wegens de 
specifieke kenmerken van internationale 
roaming, onder meer de 
grensoverschrijdende aard ervan. Bijgevolg 
moet worden onderzocht of er een 
Europese regelgevende instantie nodig is.

Or. en

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 43
OVERWEGING 11
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(11) De retail- en wholesale-
roamingmarkten hebben unieke 
kenmerken die buitengewone maatregelen 
rechtvaardigen welke verder gaan dan de 
mechanismen die voor het overige 
overeenkomstig het regelgevingskader van 
2002 beschikbaar zijn.

schrappen

Or. de

Motivering

Te algemeen en dus overbodig.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 44
OVERWEGING 12

(12) Om de belangen van de roamende 
klant te beschermen moeten er 
verplichtingen op basis van regulering 
worden ingevoerd, op zowel het retail- als 
het wholesale-niveau, aangezien uit 
ervaring is gebleken dat een verlaging van 
de wholesale-tarieven voor internationale 
roamingdiensten, wegens het ontbreken 
van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op 
retail-niveau. Anderzijds kan actie om het 
niveau van de retail-tarieven te drukken 
zonder het probleem van de wholesale-
kosten voor de levering van de 
desbetreffende diensten aan te pakken, de 
ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren.

schrappen

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 45
OVERWEGING 12
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(12) Om de belangen van de roamende 
klant te beschermen moeten er 
verplichtingen op basis van regulering 
worden ingevoerd, op zowel het retail- als 
het wholesale-niveau, aangezien uit 
ervaring is gebleken dat een verlaging van 
de wholesale-tarieven voor internationale 
roamingdiensten, wegens het ontbreken 
van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op 
retail-niveau. Anderzijds kan actie om het 
niveau van de retail-tarieven te drukken 
zonder het probleem van de wholesale-
kosten voor de levering van de 
desbetreffende diensten aan te pakken, de 
ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 46
OVERWEGING 12

(12) Om de belangen van de roamende klant 
te beschermen moeten er verplichtingen op 
basis van regulering worden ingevoerd, op 
zowel het retail- als het wholesale-niveau, 
aangezien uit ervaring is gebleken dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven voor 
internationale roamingdiensten, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak 
niet uitmondt in lagere roamingtarieven op 
retail-niveau. Anderzijds kan actie om het 
niveau van de retail-tarieven te drukken 
zonder het probleem van de wholesale-
kosten voor de levering van de 
desbetreffende diensten aan te pakken, de 
ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren.

(12) Om de belangen van de roamende klant 
te beschermen moeten er derhalve
verplichtingen op basis van regulering 
worden ingevoerd op het wholesale-niveau.

Or. en

Motivering

Reguleren op zowel wholesale- als retail-niveau betekent een te sterk ingrijpen in de markt, met 
verstrekkende consequenties voor de Europese telecommunicatie-industrie, en zou de 
concurrentie belemmeren. Het doel van het voorstel, zijnde de roamingkosten in Europa omlaag 
te brengen, is lovenswaardig, maar regulering op retailniveau moet het laatste middel zijn.
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Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 47
OVERWEGING 12

(12) Om de belangen van de roamende klant
te beschermen moeten er verplichtingen op 
basis van regulering worden ingevoerd, op 
zowel het retail- als het wholesale-niveau, 
aangezien uit ervaring is gebleken dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven voor 
internationale roamingdiensten, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op retail-
niveau. Anderzijds kan actie om het niveau 
van de retail-tarieven te drukken zonder het 
probleem van de wholesale-kosten voor de 
levering van de desbetreffende diensten aan 
te pakken, de ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren.

(12) Om de belangen van de roamende klant 
te beschermen moeten er verplichtingen op 
basis van regulering worden ingevoerd, op 
zowel het retail- als het wholesale-niveau, 
aangezien uit ervaring is gebleken dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven voor 
internationale roamingdiensten, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op retail-
niveau. Anderzijds kan actie om het niveau 
van de retail-tarieven te drukken zonder het 
probleem van de wholesale-kosten voor de 
levering van de desbetreffende diensten aan 
te pakken, de ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren. 
Bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan het gevaar dat aan 
kleinere, onafhankelijke en nieuwe 
exploitanten zodanige voorwaarden worden 
gesteld voor het aanbieden van 
roamingdiensten dat het hun onmogelijk 
wordt gemaakt te concurreren. Voor geval 
een misbruik wordt geconstateerd, moet 
snel en effectief ingrijpen mogelijk zijn. De 
Commissie dient de effecten van deze 
verordening op de concurrentiesituatie van 
kleinere, onafhankelijke en nieuwe 
exploitanten te analyseren.

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 48
OVERWEGING 12

(12) Om de belangen van de roamende klant 
te beschermen moeten er verplichtingen op 
basis van regulering worden ingevoerd, op 
zowel het retail- als het wholesale-niveau, 
aangezien uit ervaring is gebleken dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven voor 
internationale roamingdiensten, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op retail-

(12) Om de belangen van de roamende klant 
te beschermen moeten er verplichtingen op 
basis van regulering worden ingevoerd, op 
zowel het retail- als het wholesale-niveau, 
aangezien uit ervaring is gebleken dat een 
verlaging van de wholesale-tarieven voor 
internationale roamingdiensten, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak niet 
uitmondt in lagere roamingtarieven op retail-
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niveau. Anderzijds kan actie om het niveau 
van de retail-tarieven te drukken zonder het 
probleem van de wholesale-kosten voor de 
levering van de desbetreffende diensten aan 
te pakken, de ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren.

niveau. Anderzijds kan actie om het niveau 
van de retail-tarieven te drukken zonder het 
probleem van de wholesale-kosten voor de 
levering van de desbetreffende diensten aan 
te pakken, de ordelijke functionering van de 
internationale roamingmarkt verstoren. De 
Commissie dient bijzondere aandacht te 
schenken aan de effecten van deze 
verordening op de markt en ervoor te 
zorgen dat de concurrentie niet wordt 
vervalst, met name als het gaat om kleine, 
onafhankelijke exploitanten en 
nieuwkomers.

Or. en

Motivering

Dit amendement onderstreept dat deze verordening geen negatieve gevolgen mag hebben voor 
de concurrentie op de betreffende markt.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 49
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten 
aan de nieuwe verplichtingen aan te 
passen.

schrappen

Or. de

Motivering

Te algemeen en dus overbodig.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 50
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
met onmiddellijke ingang en rechtstreeks 
gelden in alle lidstaten.
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treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten 
aan de nieuwe verplichtingen aan te 
passen.

Or. en

Motivering

Onmiddellijke inwerkingtreding van de maximumtarieven, zowel op wholesale- als  op retail-
niveau, is absoluut noodzakelijk, willen de prijzen omlaag gaan, hetgeen immers de primaire 
doelstelling van deze verordening is. Overigens, hoewel de exploitanten vorig jaar aanzienlijke 
verlagingen van de  wholesale-tarieven hebben aangekondigd, zijn de retail-tarieven hoog 
gebleven. Er is derhalve geen uitstelbepaling nodig.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 51
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten 
aan de nieuwe verplichtingen aan te 
passen.

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden.

Or. en

Motivering

Naar analogie van de schrapping van artikel 5 van het Commissievoorstel, dat voorzag in een 
periode van zes maanden voordat de regulering van de retailprijzen in werking zou treden.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 52
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten 
aan de nieuwe verplichtingen aan te passen.

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een termijn van 12 maanden 
krijgen om zich aan te passen.
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Or. en

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 53
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten aan 
de nieuwe verplichtingen aan te passen.

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten zes maanden krijgen om hun 
tarieven en aangeboden diensten aan de 
nieuwe verplichtingen aan te passen.

Or. en

Motivering

Vanaf het moment dat de verordening is vastgesteld moeten de exploitanten een redelijke vaste 
termijn hebben om de noodzakelijke veranderingen in te voeren.

Amendement ingediend door Ivo Belet

Amendement 54
OVERWEGING 13

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten een redelijke termijn krijgen 
om hun tarieven en aangeboden diensten aan 
de nieuwe verplichtingen aan te passen.

(13) De resulterende verplichtingen moeten 
rechtstreeks gelden in alle lidstaten en 
moeten zo spoedig mogelijk in werking 
treden, maar tegelijk moeten de betrokken 
exploitanten zes maanden de tijd krijgen om 
hun retail-tarieven en aangeboden diensten 
aan de nieuwe verplichtingen aan te passen.

Or. nl

Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 55
OVERWEGING 13 BIS (nieuw)

(13 bis) Het is noodzakelijk ervoor te 
zorgen dat de aanbieders van mobiele 
telefonie niet deze verordening aangrijpen 
om de arbeidsomstandigheden in deze 
sector te verslechteren.

Or. en
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Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 56
OVERWEGING 14

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven 
betalen voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van 
de betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig 
opdat de exploitanten kunnen werken 
binnen één samenhangend 
regelgevingskader dat gebaseerd is op 
objectieve criteria.

schrappen

Or. fr

Motivering

De term "Europese thuismarktaanpak" houdt geen enkel voordeel in. Het is beter deze 
overweging te gebruiken om de beginselen van de regulering van de wholesale-markt te 
omschrijven. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 57
OVERWEGING 14

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
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initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van 
de betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig 
opdat de exploitanten kunnen werken 
binnen één samenhangend 
regelgevingskader dat gebaseerd is op 
objectieve criteria.

initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 

Or. de

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 58
OVERWEGING 14

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig opdat 
de exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
bereikt zonder dat de vrije mededinging 
tussen de exploitanten van mobiele 
netwerken in het gedrang komt. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de betrokken 
diensten is er een gemeenschappelijk 
mechanisme nodig opdat de exploitanten 
kunnen werken binnen één samenhangend 
regelgevingskader dat gebaseerd is op 
objectieve criteria.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 4. Aangenomen gesprekken 
moeten in principe in de EU kosteloos zijn.
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Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 59
OVERWEGING 14

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig opdat 
de exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, door gemiddelde 
standaardtarieven te berekenen die de 
effectieve kosten van de verleende dienst 
beter weerspiegelen, in combinatie met 
maximumtarieven, terwijl de gebruikers het 
recht moeten hebben hogere 
roamingtarieven te accepteren, waarbij een 
hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig opdat 
de exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

Or. en

Motivering

De bedoeling is de veranderde structuur van de maximumtarieven weer te geven.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 60
OVERWEGING 14

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 

(14) Er moet een gemeenschappelijk 
mechanisme, de "Europese–
thuismarktaanpak" genoemd, worden 
ingevoerd om te voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen of verblijven 
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Gemeenschap buitensporige tarieven betalen 
voor internationale roaming bij 
spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of een gesprek ontvangen, waarbij 
een hoog niveau van bescherming van de 
consument wordt bereikt zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. 
Gezien de grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is er een 
gemeenschappelijk mechanisme nodig opdat 
de exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

binnen de Gemeenschap buitensporige 
tarieven betalen voor internationale roaming 
bij spraaktelefonie wanneer zij gesprekken 
initiëren of een gesprek of een SMS-bericht 
ontvangen, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
bereikt zonder dat de vrije mededinging 
tussen de exploitanten van mobiele 
netwerken in het gedrang komt. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de betrokken 
diensten is er een gemeenschappelijk 
mechanisme nodig opdat de exploitanten 
kunnen werken binnen één samenhangend 
regelgevingskader dat gebaseerd is op 
objectieve criteria. Bij de vaststelling van dit 
gemeenschappelijk mechanisme dienen de 
regelgevende autoriteiten en de 
exploitanten speciale aandacht te besteden 
aan de bijzondere situatie van burgers die 
leven en werken in grensgebieden met 
naburige lidstaten en van bedrijven die in 
dergelijke gebieden werkzaam zijn. 
Onafhankelijk van de onderhavige 
verordening dienen specifieke maatregelen 
te worden genomen om te voorkomen dat 
gebruikers de kosten moeten dragen van 
onbedoelde roaming. Bij gebrek aan een 
Europese regelgevende autoriteit dient de 
Commissie in 2008 een voortgangsverslag 
voor te leggen over deze kwestie.

Or. en

Motivering

Roamingkosten worden niet alleen betaald door reizigers, maar ook door bedrijven, waarvan de 
meeste kmo's zijn, en burgers die wonen, leven, werken of actief zijn in gebieden gelegen aan de 
interne grenzen van de EU. Zij worden bij hun dagelijkse activiteiten voortdurend 
geconfronteerd met roamingkosten, en dat zonder dat zij reizen, nl. wanneer zij onbedoeld 
roamen (d.w.z. wanneer zij terechtkomen in het net van een andere, grensoverschrijdende 
exploitant, terwijl zij in hun thuisland zijn).

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 61
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)

(14 bis) In het licht van wat voorafgaat, 
bestaat het meest doeltreffende en het meest 
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adequate mechanisme voor de regulering 
van de tarieven van de uitgaande 
internationale roaminggesprekken op de 
wholesale-markt erin op communautair 
niveau een gemiddeld maximumtarief per 
minuut en per exploitant vast te stellen.

Or. fr

Motivering

De term "Europese thuismarktaanpak" houdt geen enkel voordeel in. Het is beter deze 
overweging te gebruiken om de beginselen van de regulering van de wholesale-markt te 
omschrijven. 

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 62
OVERWEGING 15

(15) Het meest doeltreffende en evenredige 
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op zowel het 
retail- als het wholesale-niveau.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 63
OVERWEGING 15

(15) Het meest doeltreffende en evenredige
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op zowel het 
retail- als het wholesale-niveau.

(15) Een doeltreffend en evenredig
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op wholesale-
niveau.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 64
OVERWEGING 15
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(15) Het meest doeltreffende en evenredige 
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op zowel het 
retail- als het wholesale-niveau.

(15) Het meest doeltreffende en evenredige 
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op het 
wholesale-niveau.

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 65
OVERWEGING 15

(15) Het meest doeltreffende en evenredige 
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor internationale roaminggesprekken in 
overeenstemming met de hierboven 
omschreven overwegingen is de vaststelling 
op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op zowel het 
retail- als het wholesale-niveau.

(15) Het meest doeltreffende en evenredige 
mechanisme ter regulering van de tarieven 
voor uitgaande en binnenkomende 
internationale roaminggesprekken en 
tekstberichten in overeenstemming met de 
hierboven omschreven overwegingen is de 
vaststelling op communautair niveau van 
maximumtarieven per minuut op wholesale-
en retail-niveau, of de invoering van een
consumentenbeschermingtariefsysteem op 
retailniveau.

Or. en

Motivering

Roamingdiensten moeten alle diensten omvatten: spraaktelefonie, tekstberichten, bellen vanuit 
het buitenland of binnen het gastland en gesprekken ontvangen. Het 
consumentenbeschermingstarief moet zodanig berekend worden dat de automatische vaststelling 
van een maximum retailprijs mogelijk is.

Amendement ingediend door Ivo Belet

Amendement 66
OVERWEGING 15 BIS (nieuw)

(15 bis) Om innovatieve prijspakketten te 
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kunnen aanbieden, is het nodig dat 
thuisaanbieders van de maximumtarieven 
op retail-niveau kunnen afwijken indien de 
klant daar uitdrukkelijk voor kiest.

Or. nl

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 67
OVERWEGING 15 BIS (nieuw)

(15 bis) Op wholesale-niveau mag geen 
exploitant van een buitenlands netwerk in 
staat zijn een andere exploitant tarieven 
boven het maximale gemiddelde wholesale-
tarief aan te rekenen. Tevens dient op 
retail-niveau een
consumentenbeschermingstarief 
(maximumtarief per minuut) te worden 
ingevoerd voor nieuwe en bestaande 
gebruikers, tenzij deze bewust kiezen voor 
een ander tarief.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 68
OVERWEGING 16

(16) Dit gemeenschappelijk mechanisme 
moet ervoor zorgen dat de retail-tarieven 
voor internationale roaming de 
onderliggende kosten voor de levering van 
de desbetreffende dienst op een redelijker 
wijze weerspiegelen dan tot nog toe het 
geval is, terwijl de exploitanten de vrijheid 
behouden om hun aanbod te differentiëren 
en hun tariefstructuur aan te passen aan de 
marktomstandigheden en de voorkeuren 
van de consument.

schrappen

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.



AM\660783NL.doc 17/99 PE 384.658v02-00

NL

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 69
OVERWEGING 16 BIS (nieuw)

(16 bis) Om de kwetsbare roamende 
klanten te beschermen zouden de 
exploitanten bovendien een retail-aanbod 
moeten voorstellen, zonder extra kosten 
voor de consument, volgens welk het tarief 
van enerzijds de uitgaande internationale 
roaminggesprekken en anderzijds de 
inkomende internationale 
roaminggesprekken een bepaalde 
maximumbedrag niet mogen overschrijden.

Or. fr

Motivering

De punten die in de oorspronkelijke versie van de overweging onder de aandacht werden 
gebracht, zijn hogerop in overweging genomen. De overweging moet gebruikt worden om een 
concretere omschrijving te geven van de manier waarop de kwetsbare klanten op retail-niveau 
kunnen worden beschermd.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 70
OVERWEGING 17

(17) Het gemeenschappelijk mechanisme 
moet op een eenvoudige wijze kunnen 
worden ingevoerd en gecontroleerd 
teneinde de administratieve belasting te 
minimaliseren voor zowel de exploitanten 
die onder de relevante verplichtingen vallen 
als de nationale regelgevende instanties die 
moeten toezien op de naleving en 
handhaving.

schrappen

Or. de

Motivering

Dit is vanzelfsprekend en moet omwille van betere wetgeving geschrapt worden.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 71
OVERWEGING 17

(17) Het gemeenschappelijk mechanisme 
moet op een eenvoudige wijze kunnen 
worden ingevoerd en gecontroleerd teneinde 
de administratieve belasting te 
minimaliseren voor zowel de exploitanten 
die onder de relevante verplichtingen vallen 
als de nationale regelgevende instanties die 
moeten toezien op de naleving en 
handhaving.

(17) Het gemeenschappelijk mechanisme 
moet op een eenvoudige wijze kunnen 
worden ingevoerd en gecontroleerd teneinde 
de administratieve belasting te 
minimaliseren voor zowel de exploitanten 
die onder de relevante verplichtingen vallen 
als de nationale regelgevende instanties die 
moeten toezien op de naleving en 
handhaving. Ten einde de berekening van 
de maximum wholesale- en retail-tarieven 
te vereenvoudigen worden in deze 
verordening specifieke waarden, uitgedrukt 
in euro, vastgesteld. Dit verbetert de 
transparantie voor de verbruikers en 
verhoogt de zekerheid en voorspelbaarheid 
van de regelgeving.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 72
OVERWEGING 17 BIS (nieuw)

(17 bis) Om te vermijden dat aanbieders 
van mobiele telefonie in de toekomst 
besparingen op wholesale-niveau niet 
doorberekenen op retail-niveau, moeten de 
exploitanten verplicht worden dalingen van 
de retail-tarieven bij de regelgevende 
instanties te documenteren.

Or. de

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 73
OVERWEGING 18

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 

(18) Bij de vaststelling van de gemiddelde 
wholesale-tarieven moet rekening worden 
gehouden met de verschillende elementen 
van een internationaal roaminggesprek 
(inclusief kosten van overhead, signalering 
en gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte).
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gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, 
oproepen naar een bestemming binnen een 
bezocht land en, anderzijds, oproepen 
vanuit dat land terug naar het thuisland 
van de roamende klant of naar een derde 
land binnen de Gemeenschap.

Or. de

Motivering

Doel van dit amendement is erop te wijzen dat de wholesale-tarieven moeten worden berekend 
op basis van een gemiddelde.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 74
OVERWEGING 18

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, 
oproepen naar een bestemming binnen een 
bezocht land en, anderzijds, oproepen 
vanuit dat land terug naar het thuisland 
van de roamende klant of naar een derde 
land binnen de Gemeenschap.

(18) Bij de vaststelling van de gemiddelde 
en de maximale bovengrenzen voor de 
tarieven moet rekening worden gehouden 
met de verschillende wholesale- en 
retailelementen van een internationaal 
roaminggesprek (inclusief kosten van 
overhead, signalering en gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte).

Or. fr

Motivering

In dit amendement moet gerefereerd worden zowel aan de gemiddelde bovengrenzen voor de 
tarieven (voor de price cap op de wholesale-markt en voor het doeltarief dat voor de retail-
markt wordt voorgesteld) als aan de maximale bovengrenzen (voor het tarief dat bedoeld is om 
de consument te beschermen). Bovendien moet uitdrukkelijk gerefereerd worden aan het bestaan 
van retail-verkoopkosten; de Europese Commissie heeft immers in haar effectbeoordeling deze 
kosten niet in overweging genomen.
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Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 75
OVERWEGING 18

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, 
oproepen naar een bestemming binnen een 
bezocht land en, anderzijds, oproepen 
vanuit dat land terug naar het thuisland 
van de roamende klant of naar een derde 
land binnen de Gemeenschap.

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumtarieven moet rekening worden 
gehouden met de relevante elementen van 
het initiëren en ontvangen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte).

Or. es

Motivering

In het belang van de coherentie met het Commissievoorstel zou moeten worden verwezen zowel 
naar het ontvangen als het initiëren van een gesprek. Bovendien is het, overeenkomstig het 
voorgestelde amendement 10 (Bijlage I), noodzakelijk om de verwijzing naar het verschil in de 
kosten voor de levering van internationale roamingdiensten tussen oproepen naar een 
bestemming binnen een bezocht land en oproepen vanuit dat land terug naar het thuisland van 
de roamende klant of naar een derde land binnen de Gemeenschap te schrappen.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 76
OVERWEGING 18

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, oproepen 
naar een bestemming binnen een bezocht 
land en, anderzijds, oproepen vanuit dat land 

(18) Bij de vaststelling van de grenzen voor 
de tarieven moet rekening worden gehouden 
met alle relevante elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, oproepen 
naar een bestemming binnen een bezocht 
land en, anderzijds, oproepen vanuit dat land 
terug naar het thuisland van de roamende 



AM\660783NL.doc 21/99 PE 384.658v02-00

NL

terug naar het thuisland van de roamende 
klant of naar een derde land binnen de 
Gemeenschap.

klant of naar een derde land binnen de 
Gemeenschap. Omwille van de eenvoud 
dient de wholesale prijslimiet te worden 
uitgedrukt als één enkel gemiddeld 
maximum.

Or. en

Motivering

De bedoeling is de veranderde structuur van de maximumtarieven weer te geven.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 77
OVERWEGING 18

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, oproepen 
naar een bestemming binnen een bezocht 
land en, anderzijds, oproepen vanuit dat land 
terug naar het thuisland van de roamende 
klant of naar een derde land binnen de 
Gemeenschap.

(18) Bij de vaststelling van de 
maximumgrenzen voor de tarieven moet 
rekening worden gehouden met de 
verschillende elementen van een 
internationaal roaminggesprek (inclusief 
kosten van overhead, signalering en 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte) en 
met de verschillen in de onderliggende 
kosten voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen, enerzijds, oproepen 
naar een bestemming binnen een bezocht 
land en, anderzijds, oproepen vanuit dat land 
terug naar het thuisland van de roamende 
klant of naar een derde land binnen de 
Gemeenschap. Bovendien moet bij het 
maximum wholesale-tarief naar behoren 
rekening worden gehouden met regionale 
onevenwichtigheden en verschillen tussen 
exploitanten, met name die welke 
veroorzaakt worden door bijzondere 
omstandigheden, zoals topografische 
condities of een grote instroom van 
toeristen in een kort tijdsbestek.

Or. en

Motivering

Sommige exploitanten hebben ongetwijfeld bovengemiddelde wholesale-kosten vanwege 
bijzondere omstandigheden, die zij niet kunnen beïnvloeden. Daar dient bij het bepalen van de 
maximum wholesale-tarieven rekening mee te worden gehouden.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 78
OVERWEGING 19

(19) De maximumtarieven voor de levering 
van internationale roaminggsprekken op 
wholesale-niveau moeten worden gebaseerd 
op het gemiddelde tarief per minuut voor 
mobiele gespreksafgifte voor exploitanten 
met aanzienlijke marktmacht, aangezien 
dergelijke gespreksafgiftetarieven al 
onderworpen zijn aan regulerend toezicht 
overeenkomstig het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van 2002 en 
bijgevolg kunnen worden bepaald uitgaande 
van het beginsel van kostengerelateerde 
tarieven. Gezien de kenmerken van de markt 
voor gespreksafgifte op individuele 
openbare mobiele netwerken en de grens-
overschrijdende aard van internationale 
roaming, leveren zij ook een stabiele basis 
voor een regulering die de kostenstructuur 
van mobiele netwerken in het geheel van de 
Gemeenschap weerspiegelt. De gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte zijn 
een betrouwbare benchmark voor de 
bepaling van de centrale kostenelementen op 
wholesale-niveau en derhalve biedt een 
maximumgrens voor de wholesale-tarieven, 
gebaseerd op een passend meervoud van een 
dergelijk gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte, de zekerheid dat de reële 
kosten voor de levering van gereguleerde 
roamingdiensten kunnen worden gedekt.

(19) De maximumtarieven voor de levering 
van internationale roaminggsprekken op 
wholesale-niveau moeten worden gebaseerd 
op het gemiddelde tarief per minuut voor 
mobiele gespreksafgifte (TMG) voor 
exploitanten met aanzienlijke marktmacht, 
aangezien dergelijke gespreksafgiftetarieven 
al onderworpen zijn aan regulerend toezicht 
overeenkomstig het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van 2002 en 
bijgevolg kunnen worden bepaald uitgaande 
van het beginsel van kostengerelateerde 
tarieven. Gezien de kenmerken van de markt 
voor gespreksafgifte op individuele 
openbare mobiele netwerken en de grens-
overschrijdende aard van internationale 
roaming, leveren zij ook een stabiele basis 
voor een regulering die de kostenstructuur 
van mobiele netwerken in het geheel van de 
Gemeenschap weerspiegelt. De gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte zijn 
een betrouwbare benchmark voor de 
bepaling van de centrale kostenelementen op 
wholesale-niveau en derhalve biedt een 
maximumgrens voor de wholesale-tarieven, 
gebaseerd op een passend meervoud van een 
dergelijk gemiddeld tarief voor mobiele 
gespreksafgifte, de zekerheid dat de reële 
kosten voor de levering van gereguleerde 
roamingdiensten kunnen worden gedekt. Het 
huidige gemiddelde TMG wordt geraamd 
op 11,41 eurocent. Bij een TMG op dit 
niveau zou het passend zijn een coëfficiënt 
3 vast te stellen voor uitgaande gesprekken 
binnen de EU (hetgeen neerkomt op EUR 
0,34) en een coëfficiënt 2 voor uitgaande 
lokale gesprekken (hetgeen neerkomt op 
EUR 0,23).

Or. en

Motivering

Bij gebrek aan een regeling betreffende de totale kosten van een roaminggesprek via een 
buitenlands netwerk, is het legitiem en eerlijk ten opzichte van de consumenten om verschillende 
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maximumtarieven vast te stellen voor "intracommunautaire" uitgaande gesprekken en lokale 
uitgaande gesprekken. Sommige exploitanten hebben ongetwijfeld bovengemiddelde wholesale-
kosten vanwege bijzondere omstandigheden, die zij niet kunnen beïnvloeden. Daar dient 
rekening mee te worden gehouden bij de vaststelling van de maximum wholesale-tarieven.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 79
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 80
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

schrappen

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 81
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op schrappen
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retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

Or. en

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 82
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

(20) De gemiddelde en de maximale 
bovengrenzen voor de tarieven op retail-
niveau moeten roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

Or. fr

Motivering

In dit amendement moet, wat de retailmarkt betreft, gerefereerd worden zowel aan de 
gemiddelde bovengrenzen voor de tarieven (voor het doeltarief dat voor de retailmarkt wordt 
voorgesteld) als aan de maximale bovengrenzen (voor het tarief dat bedoeld is om de consument 
te beschermen).

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 83
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

(20) Het consumentenbeschermingstarief-
systeem moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek of 
tekstbericht initiëren of ontvangen en moet 
de thuisaanbieders voldoende ruimte geven 
om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

Or. en
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Motivering

Het consumentenbeschermingstarief moet zodanig berekend worden dat de automatische 
vaststelling van een maximum retailprijs mogelijk is.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 84
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

(20) De maximumgrens voor het Eurotarief  
op retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen onredelijke 
tarieven moeten betalen wanneer zij een 
roaminggesprek voeren en moet de 
thuisaanbieders voldoende ruimte geven om 
de door hen aan de consument aangeboden 
producten te differentiëren.

Or. de

Motivering

Er moet duidelijk worden gesteld dat voor het Euro-tarief een bepaalde redelijke maximumgrens 
niet mag worden overschreden.

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 85
OVERWEGING 20

(20) De maximumgrens voor de tarieven op 
retail-niveau moet roamende klanten de 
zekerheid bieden dat zij geen buitensporig 
hoge tarieven moeten betalen wanneer zij 
een gereguleerd roaminggesprek voeren en 
moet de thuisaanbieders voldoende ruimte 
geven om de door hen aan de consument 
aangeboden producten te differentiëren.

(20) De maximumtarieven op retail-niveau 
moeten roamende klanten de zekerheid 
bieden dat zij, wanneer zij een 
roaminggesprek initiëren of ontvangen, niet 
meer dan een gespecificeerd maximum
betalen, dat nauwer verband houdt met de 
effectieve kosten van de verleende dienst,
en moeten de thuisaanbieders voldoende 
ruimte geven om de door hen aan de 
consument aangeboden producten te 
differentiëren.

Or. en
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 86
OVERWEGING 20 BIS (nieuw)

(20 bis) Thuisaanbieders moeten verplicht 
worden al hun klanten een 
"consumentenbeschermingstarief"aan te 
bieden, zoals bepaald in artikel 4 bis, dat 
gecombineerd kan worden met ieder retail-
tarief. Zowel aan bestaande als aan nieuwe 
klanten dient automatisch dit 
consumentenbeschermingstarief te worden 
verleend, terwijl zij de andere elementen 
van hun abonnement behouden, maar zij 
moeten de mogelijkheid hebben om te 
kiezen voor een ander tarief, en wel 
kosteloos en zonder voorwaarden of 
beperkingen met betrekking tot de 
bestaande elementen van hun abonnement. 
Deze "opt-out"-mogelijkheid stelt 
consumenten in staat te profiteren van 
gunstigere aanbiedingen en stimuleert 
aanbieders te komen met meer 
concurrerende retail-tarieven.

Or. en

Motivering

Onmiddellijke inwerkingtreding van de maximumtarieven, zowel op wholesale- als  op retail-
niveau, is absoluut noodzakelijk, willen de prijzen omlaag gaan, hetgeen immers de primaire 
doelstelling van deze verordening is. Overigens, hoewel de exploitanten vorig jaar aanzienlijke 
verlagingen van de  wholesale-tarieven hebben aangekondigd, zijn de retail-tarieven hoog 
gebleven. Er is derhalve geen uitstelbepaling nodig.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 87
OVERWEGING 21

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij 

schrappen
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deze verordening vastgestelde 
maximumgrenzen. Het is passend om in dat 
verband te voorzien in een termijn van zes 
maanden waarin de marktdeelnemers de 
desbetreffende aanpassingen kunnen 
doorvoeren.

Or. en

Motivering

Onmiddellijke inwerkingtreding van de maximumtarieven, zowel op wholesale- als  op retail-
niveau, is absoluut noodzakelijk, willen de prijzen omlaag gaan, hetgeen immers de primaire 
doelstelling van deze verordening is. Overigens, hoewel de exploitanten vorig jaar aanzienlijke 
verlagingen van de  wholesale-tarieven hebben aangekondigd, zijn de retail-tarieven hoog 
gebleven. Er is derhalve geen uitstelbepaling nodig.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 88
OVERWEGING 21

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij 
deze verordening vastgestelde 
maximumgrenzen. Het is passend om in dat 
verband te voorzien in een termijn van zes 
maanden waarin de marktdeelnemers de 
desbetreffende aanpassingen kunnen 
doorvoeren.

schrappen

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 89
OVERWEGING 21
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(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij
hun retail-tarieven op basis van
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij 
deze verordening vastgestelde 
maximumgrenzen. Het is passend om in dat 
verband te voorzien in een termijn van zes 
maanden waarin de marktdeelnemers de 
desbetreffende aanpassingen kunnen 
doorvoeren.

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten  
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid aanpassen, zodat het effect 
van deze verordening voor de klanten 
duidelijk wordt.

Or. en

Motivering

Onmiddellijke inwerkingtreding van de maximumtarieven, zowel op wholesale- als  op retail-
niveau, is absoluut noodzakelijk, willen de prijzen omlaag gaan, hetgeen immers de primaire 
doelstelling van deze verordening is. Overigens, hoewel de exploitanten vorig jaar aanzienlijke 
verlagingen van de  wholesale-tarieven hebben aangekondigd, zijn de retail-tarieven hoog 
gebleven. Er is derhalve geen uitstelbepaling nodig.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 90
OVERWEGING 21

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij 
deze verordening vastgestelde 
maximumgrenzen. Het is passend om in dat 
verband te voorzien in een termijn van zes 
maanden waarin de marktdeelnemers de 
desbetreffende aanpassingen kunnen 
doorvoeren.

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn van drie maanden 
beschikken om een Eurotarief in te voeren.

Or. de

Motivering

Het Eurotarief moet na een bepaalde termijn worden ingevoerd.
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Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 91
OVERWEGING 21

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij deze 
verordening vastgestelde maximumgrenzen. 
Het is passend om in dat verband te voorzien 
in een termijn van zes maanden waarin de 
marktdeelnemers de desbetreffende 
aanpassingen kunnen doorvoeren.

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met het bij 
deze verordening vastgestelde 
consumentenbeschermingstarief. Het is 
passend om in dat verband te voorzien in een 
termijn van zes maanden waarin de 
marktdeelnemers de desbetreffende 
aanpassingen kunnen doorvoeren.

Or. en

Motivering

De betrouwbaarste manier om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen is 
het vaststellen op communautair niveau van een consumentenbeschermingstarief.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 92
OVERWEGING 21

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten voor gesprekken die 
worden geïnitieerd in het buitenland, als 
gereguleerd bij deze verordening, moeten 
over een termijn beschikken waarbinnen zij 
hun retail-tarieven op basis van 
vrijwilligheid kunnen aanpassen om ze in 
overeenstemming te brengen met de bij deze 
verordening vastgestelde maximumgrenzen. 
Het is passend om in dat verband te voorzien 
in een termijn van zes maanden waarin de 
marktdeelnemers de desbetreffende 
aanpassingen kunnen doorvoeren.

(21) De aanbieders van internationale 
roamingdiensten moeten over een termijn 
beschikken waarbinnen zij hun retail-
tarieven op basis van vrijwilligheid kunnen 
aanpassen om ze in overeenstemming te 
brengen met de bij deze verordening 
vastgestelde maximumgrenzen. Het is 
passend om in dat verband te voorzien in een 
termijn van zes maanden waarin de 
marktdeelnemers de desbetreffende 
aanpassingen kunnen doorvoeren.

Or. en
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Motivering

Roamingdiensten moeten alle diensten omvatten: spraaktelefonie, tekstberichten, bellen vanuit 
het buitenland of binnen het gastland en gesprekken ontvangen.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 93
OVERWEGING 22

(22) Er moet ook een bovengrens worden 
gehanteerd voor het tarief dat roamende 
klanten eventueel wordt aangerekend voor 
het ontvangen van mobiele telefoon-
gesprekken terwijl zij op reis zijn in het 
buitenland binnen de Gemeenschap, dit om 
te waarborgen dat dit tarief meer op de 
onderliggende kosten voor deze 
dienstverlening berust en om de klanten 
een grotere zekerheid te bieden over de 
aangerekende kosten wanneer zij in het 
buitenland op hun mobiele telefoon een 
oproep beantwoorden.

schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 4. Aangenomen gesprekken 
moeten in principe in de EU kosteloos zijn.

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 94
OVERWEGING 23

(23) Deze verordening vormt geen 
belemmering voor de invoering van 
innovatieve consumententarieven die 
gunstiger zijn dan het in deze verordening 
bedoelde maximumtarief per minuut.

(23) Deze verordening vormt geen 
belemmering voor de invoering van 
innovatieve consumententarieven.

Or. de

Motivering

Aangezien internationale roamingtarieven niet worden vastgesteld op retail-niveau, vormen zij 
geen belemmering voor de invoering van innovatieve consumententarieven.
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Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 95
OVERWEGING 23

(23) Deze verordening vormt geen 
belemmering voor de invoering van 
innovatieve consumententarieven die 
gunstiger zijn dan het in deze verordening 
bedoelde maximumtarief per minuut.

(23) Deze verordening vormt geen 
belemmering voor de invoering van 
innovatieve consumententarieven die 
gunstiger zijn dan de in deze verordening 
bedoelde maatregelen.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 96
OVERWEGING 23 BIS (nieuw)

(23 bis) Verkeerssturingstechnieken 
kunnen ertoe bijdragen dat de gebruikers 
altijd het laagst beschikbare roaming-tarief 
betalen, maar zij kunnen ook de keuze van 
de gebruiker beperken. De gebruiker moet 
altijd de mogelijkheid hebben manueel een 
netwerk te kiezen dat hij als bezoeker 
verkiest.

Or. en

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 97
OVERWEGING 23 BIS (nieuw)

(23 bis) Concurrentievermogen en 
innovatie zijn zeer belangrijk voor de 
telecommunicatiesector, en neutraliteit wat 
betreft de gebruikte technologie verdient 
derhalve de voorkeur boven dwingende 
voorschriften inzake de keuze van de 
technologische methodes die exploitanten 
ter uitvoering van deze verordening 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Indien exploitanten vernieuwende ideeën hebben, die een betere uitvoering van de in deze 
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verordening uiteengezette maatregelen mogelijk maken, moeten deze worden bevorderd, om niet 
het concurrentievermogen en de innovatie in deze sector te verlammen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 98
OVERWEGING 24

(24) Opdat alle gebruikers van mobiele 
spraaktelefonie er baat bij hebben, moeten 
de tariefvoorschriften van deze richtlijn 
gelden ongeacht het feit of roamende klanten 
een pre-paid- dan wel een post-paid-contract 
hebben met hun thuisaanbieder.

(24) Opdat alle gebruikers van mobiele 
telefonie er baat bij hebben, moeten de 
tariefvoorschriften van deze richtlijn gelden 
ongeacht het feit of roamende klanten een 
pre-paid- dan wel een post-paid-contract 
hebben met hun thuisaanbieder. Gebruikers 
die reeds een contract voor mobiele 
telefonie hebben, moeten de mogelijkheid 
hebben, onder aangepaste contractuele 
voorwaarden, te kiezen voor het 
consumentenbeschermingstarief voor 
roaming. De exploitanten dienen al hun 
klanten actief te informeren over de 
voorwaarden van het 
consumentenbeschermingstarief. 

Or. en

Motivering

Gebruikers hebben soms een langlopend contract dat zij willen verruilen voor een ander 
contract. In ieder geval moeten alle contractuele overeenkomsten inzake mobiele diensten de 
mogelijkheid bieden te kiezen voor het toekomstige consumentenbeschermingstarief. 
Roamingdiensten moeten alle diensten omvatten: spraaktelefonie, tekstberichten, bellen vanuit 
het buitenland of binnen het gastland en gesprekken ontvangen. 

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 99
OVERWEGING 25

(25) Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte moet voor de toepassing van 
deze verordening worden bepaald op basis 
van door de nationale regelgevende 
instanties verstrekte en op gezette tijden 
door de Commissie gepubliceerde 
informatie. De exploitanten waarvoor de 
verplichtingen van deze verordening gelden, 
moeten een redelijke termijn krijgen om 
ervoor te zorgen dat hun tarieven onder de 

(25) Het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte moet voor de toepassing van 
deze verordening worden bepaald op basis 
van door de nationale regelgevende 
instanties verstrekte en op gezette tijden 
door de Commissie gepubliceerde 
informatie. Op het ogenblik wordt het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte geraamd op 11,41 eurocent. 
De exploitanten waarvoor de verplichtingen 
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maximumgrenzen vallen als gewijzigd bij 
dergelijke publicatie.

van deze verordening gelden, moeten een 
redelijke termijn krijgen om ervoor te zorgen 
dat hun tarieven onder de maximumgrenzen 
vallen als gewijzigd bij dergelijke publicatie.

Or. en

Motivering

Het gemiddelde tarief voor mobiele gespreksafgifte moet hier worden genoemd om de in de 
artikelen 3 en 4 bis (nieuw) voorkomende cijfers beter te begrijpen.

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 100
OVERWEGING 26

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om, 
op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om, 
op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 4. Aangenomen gesprekken 
moeten in principe in de EU kosteloos zijn.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 101
OVERWEGING 26

(26) Om de transparantie van de retail- (26) Om de transparantie van de retail-
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tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om, 
op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken en tekstberichten 
binnen de Gemeenschap te vergroten en 
roamende klanten te helpen om te beslissen 
hoe zij hun mobiele telefoon in het 
buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om, 
op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

Or. en

Motivering

Roamingdiensten moeten alle diensten omvatten: spraaktelefonie, tekstberichten, bellen vanuit 
het buitenland of binnen het gastland en gesprekken ontvangen.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 102
OVERWEGING 26

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken 
om, op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
hun klanten kosteloos informatie 
verschaffen over de roamingtarieven die 
voor hen gelden in de door hen bezochte 
lidstaten. Deze informatie dient in te 
houden: de tarieven voor het initiëren en 
ontvangen van telefoongesprekken en het 
zenden en ontvangen van data in ieder 
beschikbaar netwerk in de bezochte 
lidstaat. De informatie dient de verschillen 
tussen piekuurtarieven en daluurtarieven, 
en eventuele andere van het tijdstip 
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afhankelijke tariefverschillen, duidelijk te 
doen uitkomen. Binnen een uur na het 
binnengaan van een andere lidstaat moet 
een roamende klant een SMS met beknopte 
prijsinformatie van zijn thuisaanbieder 
kunnen ontvangen. De volledige en 
gedetailleerde informatie, zoals hierboven 
beschreven, dient automatisch ter 
beschikking te worden gesteld. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 
gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven. Met name dienen de 
thuisaanbieders hun klanten regelmatig 
volledige informatie te verschaffen over de 
voorwaarden van het Eurotarief, en wel in 
dezelfde mate als waarin de klanten worden 
geïnformeerd over de diverse naast elkaar 
bestaande roamingtarieven.

Or. en

Motivering

Maatregelen ter verbetering van de transparantie.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 103
OVERWEGING 26

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om, 
op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte lidstaten. 
Transparantie vergt ook dat de aanbieders 
informatie verstrekken over hun roaming-
tarieven wanneer klanten zich op hun 
diensten abonneren en dat zij hun klanten op 

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken om 
informatie te verkrijgen over de 
roamingtarieven die voor hen gelden in de 
door hen bezochte lidstaten. Binnen een uur 
na het binnengaan van de bezochte lidstaat 
dient een klant, indien mogelijk, een 
bericht te ontvangen waarin hem wordt 
meegedeeld hoe hij, op verzoek en 
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gezette tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

kosteloos, onmiddellijk informatie kan 
verkrijgen over de roamingtarieven. De 
informatie dient in te houden: de kosten 
van bellen en gebeld worden en het zenden 
en ontvangen van data, zowel op piek- als 
op daluren, in ieder beschikbaar netwerk in 
de bezochte lidstaat. Transparantie vergt ook 
dat de aanbieders informatie verstrekken 
over hun roaming-tarieven wanneer klanten 
zich op hun diensten abonneren en dat zij 
hun klanten op gezette tijden en bij 
belangrijke wijzigingen in hun 
roamingtarieven opnieuw informeren. 
Thuisaanbieders dienen, op het moment 
van de abonnering en op verzoek ook later, 
hun klanten eveneens volledige informatie 
te verschaffen over de voorwaarden van het 
Eurotarief.

Or. en

Motivering

Transparantie is noodzakelijk, willen de consumenten in staat zijn goed geïnformeerd hun keuze 
te bepalen. Bij aankomst in een andere lidstaat moeten de consumenten ervan in kennis worden 
gesteld dat informatie beschikbaar is over de roamingtarieven, maar de "pull"-benadering is 
daarbij te prefereren boven de "push"-benadering, om de consument niet te overladen met 
overbodige informatie.

Amendement ingediend door Ni1kolaos Vakalis

Amendement 104
OVERWEGING 26

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de
leveranciers van mobiele telefoniediensten 
het voor die klanten gemakkelijk maken 
om, op verzoek en kosteloos, informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die voor 
hen gelden in de door hen bezochte 
lidstaten. Transparantie vergt ook dat de 
aanbieders informatie verstrekken over hun 
roaming-tarieven wanneer klanten zich op 
hun diensten abonneren en dat zij hun 

(26) Om de transparantie van de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen van 
roaminggesprekken binnen de Gemeenschap 
te vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon 
in het buitenland gebruiken, moeten de 
thuisaanbieders van mobiele 
telefoniediensten hun klanten, wanneer 
deze roamen in een andere lidstaat,
kosteloos exacte en volledige informatie 
verschaffen over de roamingtarieven die 
voor hen gelden in alle netwerken van de 
door hen bezochte lidstaat. Transparantie 
vergt ook dat de aanbieders informatie 
verstrekken over hun roaming-tarieven 
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klanten op gezette tijden en bij belangrijke 
wijzigingen opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven.

wanneer klanten zich op hun diensten 
abonneren en dat zij hun klanten op gezette 
tijden en bij belangrijke wijzigingen 
opnieuw informeren over hun 
roamingtarieven, en vooral over 
het.consumentenbeschermingstarief.

Or. en

Motivering

Er bestaat grote behoefte aan absolute transparantie van de retail-tarieven. De consumenten 
moeten tussen de verschillende aanbieders in het bezochte land diegene kunnen kiezen voor 
wiens roamingdiensten hun thuisaanbieder de beste retail-tarieven aanbiedt.

Amendement ingediend door Renato Brunetta en Pia Elda Locatelli

Amendement 105
OVERWEGING 26 BIS (nieuw)

(26 bis) Om de grensoverschrijdende 
mobiliteit van personen die reizen voor 
toerisme en niet voor zaken te bevorderen, 
zijn de thuisaanbieders van het land van 
herkomst verplicht om de klant op zijn 
verzoek te informeren over het beste tarief 
voor het bezochte land en/of in ieder geval 
een specifiek roamingtarief voor 
toeristische doeleinden aan te bieden.

Or. it

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 106
OVERWEGING 27

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 
kosten betreft in verband met 

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 
kosten betreft in verband met 
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roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap en de noodzaak 
erover te waken dat deze kosten op een 
adequate wijze kunnen worden 
terugverdiend op de wholesale-markt. Zij 
moeten erover waken dat actuele informatie 
over de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele 
gebruikers.

roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap en de noodzaak 
erover te waken dat deze kosten op een 
adequate wijze kunnen worden 
terugverdiend op de wholesale-markt. Zij 
moeten erover waken dat actuele informatie 
over de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele 
gebruikers. Voorts moeten zij gedetailleerde 
studies uitvoeren over de diverse nationale 
roamingmarkten en met name gegevens 
verzamelen over het volume van de 
uitgaande en binnenkomende 
roaminggesprekken en de daarmee 
corresponderende inkomsten van de 
aanbieders. De resultaten van deze studies 
moeten ten minste zes maanden voor de in 
artikel 12 vastgestelde datum voor 
herziening van deze verordening bekend 
worden gemaakt, zodat de Commissie ze 
tijdens het herzieningsproces in 
aanmerking kan nemen.

Or. en

Motivering

Er moeten op nationaal niveau relevante initiatieven worden genomen om de informatie 
betreffende prijzen, volumes en inkomsten met betrekking tot roaming te consolideren, en aldus 
een duidelijk beeld te krijgen van de Europese roamingmarkt. Het is te betreuren dat deze 
studies niet vóór de aanneming van de onderhavige verordening zijn uitgevoerd.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 107
OVERWEGING 27

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 
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kosten betreft in verband met 
roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap en de noodzaak 
erover te waken dat deze kosten op een 
adequate wijze kunnen worden 
terugverdiend op de wholesale-markt. Zij 
moeten erover waken dat actuele informatie 
over de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele
gebruikers.

kosten betreft in verband met 
roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap en de noodzaak 
erover te waken dat deze kosten op een 
adequate wijze kunnen worden 
terugverdiend op de wholesale-markt. Zij 
moeten erover waken dat actuele informatie 
over de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele 
gebruikers. Zij moeten de resultaten van 
deze controles iedere zes maanden 
publiceren. Er moet afzonderlijke 
informatie worden verschaft over zakelijke, 
post-paid- en pre-paid-klanten.

Or. en

Motivering

Noodzaak de controle door de nationale regelgevende autoriteiten te versterken. Deze controle 
moet transparant zijn.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 108
OVERWEGING 27

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 
kosten betreft in verband met 
roaminggesprekken in de meest perifere 
regio's van de Gemeenschap en de noodzaak 
erover te waken dat deze kosten op een 
adequate wijze kunnen worden 
terugverdiend op de wholesale-markt. Zij 
moeten erover waken dat actuele informatie 
over de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele 
gebruikers.

(27) De nationale regelgevende instanties, 
die belast zijn met taken overeenkomstig het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002, moeten over de 
bevoegdheid beschikken om de naleving van 
de in deze verordening vervatte 
verplichtingen op hun grondgebied te 
controleren en te handhaven. Zij moeten ook 
de ontwikkeling controleren van de tarieven 
voor spraaktelefonie- en gegevensdiensten 
voor mobiele klanten die roamen in de 
Gemeenschap, met name wat de specifieke 
kosten betreft in verband met uitgaande en 
binnenkomende roaminggesprekken in de 
meest perifere regio's van de Gemeenschap 
en de noodzaak erover te waken dat deze 
kosten op een adequate wijze kunnen 
worden terugverdiend op de wholesale-
markt. De nationale regelgevende 
autoriteiten moeten in staat zijn de 
resultaten van deze controles te doen 
toekomen aan de Commissie, wanneer die 
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daarom verzoekt. De nationale 
regelgevende autoriteiten moeten erover 
waken dat actuele informatie over de 
toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de mobiele 
gebruikers.

Or. en

Motivering

De Commissie moet, wanneer dat nodig is, informatie kunnen verkrijgen van de nationale 
regelgevende autoriteiten.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 109
OVERWEGING 27 BIS (nieuw)

(27 bis) Teneinde eerlijke concurrentie 
binnen de EU te verzekeren dienen de 
nationale regelgevende autoriteiten een 
"must-carry"-verplichting in te voeren voor 
bezochte netwerken.

Or. en

Motivering

Kleinere aanbieders moeten de zekerheid hebben dat zij te allen tijde toegang hebben tot de 
bezochte netten.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 110
OVERWEGING 27 BIS (nieuw)

(27 bis) Voor binnenlandse roaming in 
ultraperifere regio's waar de vergunningen 
voor mobiele telefonie verschillen van die 
welke worden uitgereikt in de rest van het 
nationale grondgebied, moeten dezelfde 
tariefverlagingen gelden als op de 
internationale roamingmarkt. De 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
mag geen aanleiding zijn tot een minder 
gunstige behandeling op het vlak van de 
tarieven van klanten die gebruik maken 
van binnenlandse-roamingdiensten in 
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vergelijking tot die welke gebruik maken 
van internationale-roamingdiensten. De 
nationale autoriteiten kunnen hiertoe 
aanvullende rechtsbepalingen vaststellen.

Or. fr

Motivering

De tenuitvoerlegging van deze verordening mag geen aanleiding geven tot een minder gunstige 
behandeling op het gebied van de tarieven van klanten die gebruik maken van binnenlandse-
roamingdiensten vergeleken met die welke gebruik maken van internationale-roamingdiensten.

Amendement ingediend door András Gyürk

Amendement 111
OVERWEGING 27 BIS (nieuw)

(27 bis) In het licht van het feit dat, naast 
geluidsoverdracht, nieuwe mobiele 
communicatiediensten steeds meer terrein 
winnen, zou deze verordening het mogelijk 
moeten maken ook op deze gebieden de 
marktprocessen te controleren. Derhalve 
zou de Commissie ter bescherming van de 
consumentenbelangen, maar ook ter 
voorkoming van nodeloze interventies in de 
marktmechanismen, intensiever toezicht 
moeten houden op de internationale markt 
van mobiele gegevenscommunicatie op 
basis van de regels inzake roamingtarieven 
voor spraaktelefonie, en waar nodig op 
basis van door de nationale regelgevende 
instanties verstrekte gegevens, en zou zij 
bereid moeten zijn ongerechtvaardigd hoge 
prijzen te drukken. 

Or. hu

Motivering

Dankzij de snelle technologische ontwikkeling wordt de rol van de markt voor internationale 
gegevensdiensten steeds groter. Geluidsoverdracht via internet (VoiP) brengt revolutionaire 
veranderingen in de vast telefonie teweeg en effent de weg voor goedkopere geluidsoverdracht. 
De verspreiding en aanwezigheid van 3G-netwerken en andere verwante technologieën hebben 
een grote weerslag op de markt voor mobiele diensten. In het belang van de consumenten en het 
waarborgen van de mededinging is een intensiever toezicht op de marktprocessen nodig en, 
indien deze niet bevredigend functioneren, zou een proportionele interventie mogelijk moeten 
zijn.
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Amendement ingediend door Miloslav Ransdorf

Amendement 112
OVERWEGING 27 BIS (nieuw)

(27 bis) De nationale regelgevende 
autoriteiten moeten ook letten op het effect 
van deze verordening op de prijzen op de 
markt voor terrestrische openbare mobiele 
telefonie.

Or. en

Motivering

Kleinere aanbieders moeten de zekerheid hebben dat zij te allen tijde toegang hebben tot de 
bezochte netten.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 113
OVERWEGING 29

(29) De maatregelen die vereist zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
moeten worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden.

schrappen

Or. de

Motivering

Het voorstel tot vaststelling van vaste maxima voor wholesale-tarieven maakt deze overweging 
overbodig.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 114
OVERWEGING 29

(29) De maatregelen die vereist zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
moeten worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden.

(29) De maatregelen die vereist zijn voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening, 
moeten worden vastgesteld overeenkomstig 
Besluit 1999/468/EG van 28 juni 1999 tot 
vaststelling van de voorwaarden voor de 
uitoefening van de aan de Commissie 
verleende uitvoeringsbevoegdheden. Met 
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name moet de Commissie de bevoegdheid 
hebben wijzigingen aan te nemen in de 
bijlagen van deze verordening, teneinde ze 
aan te passen aan de ontwikkeling van de 
techniek of de markt. Aangezien deze 
maatregelen van algemene aard zijn en 
bedoeld zijn om niet-essentiële elementen 
van deze verordening te wijzigen, dienen zij 
te worden aangenomen overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing, 
bedoeld in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG.

Or. en

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 115
OVERWEGING 30

(30) Aangezien de doelstellingen van deze 
maatregel, namelijk de invoering van een 
gemeenschappelijk mechanisme om te 
voorkomen dat de gebruikers van openbare 
mobiele telefoonnetwerken die reizen binnen 
de Gemeenschap buitensporige tarieven 
betalen voor internationale roamingdiensten 
wanneer zij gesprekken initiëren of 
ontvangen, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
bereikt zonder dat de vrije mededinging 
tussen de exploitanten van mobiele 
netwerken in het gedrang komt, door de 
afzonderlijke lidstaten niet op zekere, 
geharmoniseerde en tijdige wijze kunnen 
worden bereikt en derhalve beter kunnen 
worden bereikt op Gemeenschapsniveau, 
kan de Gemeenschap maatregelen vaststellen 
in overeenstemming met het subsidiariteits-
beginsel als omschreven in artikel 5 van het 
Verdrag. In overeenstemming met het in 
datzelfde artikel omschreven evenredigheids-
beginsel gaat deze verordening niet verder 
dan wat nodig is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

(30) Aangezien de doelstellingen van deze 
maatregel, namelijk de invoering van een 
gemeenschappelijk mechanisme om te 
voorkomen dat de gebruikers van openbare 
mobiele telefoonnetwerken die reizen binnen 
de Gemeenschap buitensporige tarieven 
betalen voor internationale roamingdiensten 
wanneer zij gesprekken initiëren of 
ontvangen, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
bereikt zonder dat de vrije mededinging 
tussen de exploitanten van mobiele 
netwerken in het gedrang komt, door de 
afzonderlijke lidstaten niet op zekere, 
geharmoniseerde en tijdige wijze kunnen 
worden bereikt en derhalve beter kunnen 
worden bereikt op Gemeenschapsniveau, 
kan de Gemeenschap maatregelen vaststellen 
in overeenstemming met het subsidiariteits-
beginsel als omschreven in artikel 5 van het 
Verdrag. 

Or. de
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Motivering

Dit is vanzelfsprekend en moet omwille van betere wetgeving geschrapt worden.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 116
OVERWEGING 31

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd.

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk achttien maanden na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd. In 
ieder geval komt de verordening na drie 
jaar te vervallen.

Or. de

Motivering

De verordening moet al na achttien maanden aan een toetsing worden onderworpen. Voorts mag 
niet over het hoofd worden gezien dat een prijsreguleringsinstrument een sterke impact heeft op 
de ontwikkeling van de markt. Daarom moet de geldigheid van de verordening in de tijd worden 
beperkt.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 117
OVERWEGING 31

(31) Om te waarborgen dat deze 
verordening noodzakelijk en geschikt blijft 
in het licht van de toekomstige voorwaarden 
op de markt voor elektronische 
communicatie, moet zij uiterlijk twee jaar na 
haar inwerkingtreding worden geëvalueerd.

(31) Om te bepalen of deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, en 
of de markt behoefte heeft aan voortgezette 
regulering, aan opheffing van de nog 
bestaande verplichtingen, of aan 
vervanging door andere bepalingen, moet 
zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd. Na 
voltooiing van deze evaluatie en in geen 
geval later dan drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding loopt deze verordening af.

Or. en
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Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 118
OVERWEGING 31

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd.

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd. 
Indien blijkt dat de verordening niet meer 
aan de voorwaarden beantwoordt, moet zij 
komen te vervallen.

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig de goede regelgevingspraktijk, moet diegene die wenst te interveniëren op een 
markt bewijzen dat zijn interventie noodzakelijk en geschikt is.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 119
OVERWEGING 31

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd.

(31) Om te waarborgen dat deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie, 
moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd. Ieder
voorstel tot intrekking moet worden 
gestaafd door duidelijke indicaties dat de 
ontwikkelingen op de markt die aanleiding 
geven tot intrekking, duurzaam en 
onomkeerbaar zijn.

Or. en

Amendement ingediend door András Gyürk

Amendement 120
OVERWEGING 31

(31) Om te waarborgen dat deze 
verordening noodzakelijk en geschikt blijft 
in het licht van de toekomstige voorwaarden 
op de markt voor elektronische 

(31) Om vast te stellen of deze verordening 
noodzakelijk en geschikt blijft in het licht 
van de toekomstige voorwaarden op de 
markt voor elektronische communicatie en 
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communicatie, moet zij uiterlijk twee jaar na 
haar inwerkingtreding worden geëvalueerd

of de economische voorwaarden 
voorhanden zijn en de financiële 
onderhandelingsmechanismen zijn 
gecreëerd, die de verordening overbodig 
maken, moet zij uiterlijk twee jaar na haar 
inwerkingtreding worden geëvalueerd

Or. hu

Motivering

Een doelmatig functionerende markt zonder distorsies is van essentieel belang zowel voor het 
welzijn van de burgers van de EU als voor het concurrentievermogen van de EU. Een 
concurrerende markt verlaagt de uitgaven van de burgers en moedigt investeringen en innovatie 
aan. Indien in de concurrentieprocessen distorsies optreden en de markt deze niet kan 
corrigeren, is interventie nodig. Een dergelijke interventie is slechts gerechtvaardigd voorzover 
en totdat de markt andermaal in staat is zichzelf te reguleren. Is dit eenmaal gebeurd, dan is het 
handhaven van regulering niet langer te rechtvaardigen.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 121
OVERWEGING 31 BIS (nieuw)

(31 bis) Overeenkomstig het beginsel van 
betere regelgeving dient de Commissie, 
indien de ontwikkelingen op de markt erop 
wijzen dat deze verordening niet langer 
noodzakelijk is, de intrekking ervan voor te 
stellen.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 122
ARTIKEL 1, LID 1

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, waarbij een hoog 
niveau van bescherming van de consument 
wordt gewaarborgd zonder dat de vrije 

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, waarbij een hoog 
niveau van bescherming van de consument 
wordt gewaarborgd zonder dat de vrije 
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mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor 
de tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening worden regels ingevoerd 
voor de tarieven die de exploitanten op 
wholesale-niveau onderling aanrekenen. 

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 123
ARTIKEL 1, LID 1

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, waarbij een hoog 
niveau van bescherming van de consument 
wordt gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor 
de tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, waarbij een hoog 
niveau van bescherming van de consument 
wordt gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is op de 
tarieven welke op wholesale-niveau door de 
exploitanten van netwerken worden 
aangerekend, worden regels ingevoerd voor 
de tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
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gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 124
ARTIKEL 1, LID 1

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" 
genoemd, dat moet voorkomen dat de 
gebruikers van openbare mobiele 
telefoonnetwerken die reizen binnen de 
Gemeenschap buitensporig hoge tarieven 
betalen voor internationale roamingdiensten 
wanneer zij gesprekken initiëren of 
ontvangen, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel 
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor de 
tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, door te voorzien in 
een standaard maximumtarief dat nauwer 
gerelateerd is aan de kosten van de 
dienstverlening. Het stelt ook regels vast die 
beogen de informatie aan de gebruikers 
van roamingdiensten, met inbegrip van 
datacommunicatiediensten, over tarieven te 
verbeteren, waarbij een hoog niveau van 
bescherming van de consument wordt 
gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel 
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor de 
tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

Or. en

Motivering

Verduidelijking.
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 125
ARTIKEL 1, LID 1

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten wanneer zij gesprekken 
initiëren of ontvangen, waarbij een hoog 
niveau van bescherming van de consument 
wordt gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel 
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor de 
tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
de "Europese-thuismarktaanpak" genoemd, 
dat moet voorkomen dat de gebruikers van 
openbare mobiele telefoonnetwerken die 
reizen binnen de Gemeenschap buitensporig 
hoge tarieven betalen voor internationale 
roamingdiensten, waarbij een hoog niveau 
van bescherming van de consument wordt 
gewaarborgd zonder dat de vrije 
mededinging tussen de exploitanten van 
mobiele netwerken in het gedrang komt. Bij 
de verordening, die van toepassing is zowel 
op de tarieven welke op wholesale-niveau 
door de exploitanten van netwerken worden 
aangerekend als op de tarieven die door de 
thuisaanbieders op retail-niveau worden 
gehanteerd, worden regels ingevoerd voor de 
tarieven die door de exploitanten van 
mobiele netwerken mogen worden 
gehanteerd voor de levering van 
internationale roamingdiensten voor 
spraaktelefonie met gespreksopbouw en 
-afgifte binnen de Gemeenschap.

Or. pl

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 126
ARTIKEL 1, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bovendien worden door de 
verordening regels ingevoerd voor 
internationale retail-tarieven die mogen 
worden gehanteerd voor 
roaminggesprekken binnen de Europese 
Unie.

Or. de
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Motivering

Verduidelijking van het onderwerp en de werkingssfeer van de verordening.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 127
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER A BIS) (nieuw)

a bis) "Euro-tarief": het maximumtarief 
per minuut dat de aanbieder van mobiele 
telefonie mag aanrekenen voor de levering 
van internationale-roamingdiensten voor 
geïnitieerde en ontvangen gesprekken van 
en naar bestemmingen binnen de Europese 
Unie, en dat geldt zowel voor de wholesale-
tarieven die netwerkexploitanten elkaar 
aanrekenen als voor de retail-tarieven die 
worden aangerekend door de 
thuisaanbieder;

Or. it

Motivering

De invoering van een verplicht "Euro-tarief" als bovengrens voor de wholesale- en de retail-
tarieven per minuut heeft een tweeërlei doel: consumentenbescherming en een duidelijke 
verwijzing naar Europa.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 128
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER C)

c) "internationale roaming", het gebruik 
door roamende klanten van een mobiele 
telefoon of een ander apparaat om 
telefoongesprekken te initiëren of te 
ontvangen terwijl zij reizen buiten de lidstaat 
waarin zich hun thuisnetwerk bevindt, op 
basis van een overeenkomst tussen de 
exploitant van het thuisnetwerk en de 
exploitant van het bezochte netwerk;

c) "roaming in de Gemeenschap", het 
gebruik door roamende klanten van een 
mobiele telefoon of een ander apparaat om 
telefoongesprekken te initiëren of te 
ontvangen terwijl zij reizen buiten de lidstaat 
waarin zich hun thuisnetwerk bevindt, op 
basis van een overeenkomst tussen de 
exploitant van het thuisnetwerk en de 
exploitant van het bezochte netwerk;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 129
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER D)

d) "gereguleerd roaminggesprek", een 
mobiel spraaktelefoniegesprek, op een 
bezocht netwerk geïnitieerd door de 
roamende klant en ontvangen op een 
openbaar telefoonnetwerk binnen de 
Gemeenschap;

d) "roaminggesprek", een mobiel 
spraaktelefoniegesprek, op een bezocht 
netwerk geïnitieerd door de roamende klant 
en ontvangen op een openbaar 
telefoonnetwerk binnen de Gemeenschap;

Or. de

Motivering

Rechtzetting van een fout en aanpassing van de tekst.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 130
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER D BIS) (nieuw)

d bis) "uitgaand gesprek binnen de 
Gemeenschap", een gereguleerd 
roaminggesprek dat binnenkomt op een 
openbaar telefoonnetwerk in een andere 
lidstaat dan die van het bezochte netwerk;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 131
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER D TER) (nieuw)

d ter) "uitgaand lokaal gesprek", een 
gereguleerd roaminggesprek dat 
binnenkomt op een openbaar 
telefoonnetwerk in de lidstaat van het 
bezochte netwerk;

Or. en
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Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 132
ARTIKEL 2, LID 2, LETTERS E BIS) en E TER) (nieuw)

e bis) "nieuwe roamingklant", een 
roamingklant die voor het eerst een 
contract sluit met een thuisaanbieder, of 
een prepaid kaart koopt, nadat de 
verplichtingen van artikel 4 in werking zijn 
getreden;
e ter) "bestaande roamingklant", een 
roamingklant die een prepaid kaart koopt 
of een contract sluit, voordat de 
verplichtingen van artikel 4 in werking zijn 
getreden, of die zijn contract bij dezelfde 
aanbieder verlengt, alsmede iedere 
roamingklant die uit het in artikel 4 
bedoelde consumentenbeschermingstarief 
wil stappen;

Or. en

Motivering

De definitie van "nieuwe" en "bestaande" roamingklanten is relevant voor het debat of het 
voorgestelde consumentenbeschermingstarief een instap- of een uitstapmodel, of een combinatie 
van beide is. Het consumentenbeschermingstarief dient het standaardtarief te zijn voor nieuwe 
klanten die niet bewust voor een ander tarief kiezen, terwijl het voor bestaande klanten mogelijk 
moet zijn naar dit tarief over te stappen. Omwille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid zijn 
ondubbelzinnige definities van "nieuwe" en "bestaande" klanten wenselijk.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 133
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER F BIS) (nieuw)

f bis) "Europa-tarief": een voor alle 
klanten van thuisaanbieders tijdelijk voor 
heel Europa geldend tarief voor 
roaminggesprekken, dat de eerste twee jaar 
na de inwerkingtreding van de verordening 
moet worden aangeboden en waarvoor de 
in artikel 4 vastgestelde tariefgrenzen 
gelden.
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Or. de

Motivering

Een "Europa-tarief" zal ervoor zorgen dat tijdens de eerste twee jaar prijsdalingen direct 
worden doorberekend aan de consument en dat niettemin vrije mededinging wordt gegarandeerd 
onder de in artikel 4 vastgestelde maxima.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 134
ARTIKEL 2, LID 2, LETTER F BIS) (nieuw)

f bis) "Internationale mobiele 
roaminggegevenscommunicatiedienst" is 
een van de mobiele spraaktelefonie te 
onderscheiden openbare mobiele 
telefoondienst, die in een terrestrisch 
openbaar mobiel netwerk in de 
Gemeenschap wordt aangeboden en door 
een roamende klant buiten de lidstaat 
waarin zich zijn thuisnetwerk bevindt 
gebruikt kan worden op basis van een 
overeenkomst tussen de exploitant van het 
thuisnetwerk en de exploitant van het 
bezochte netwerk.

Or. de

Motivering

De in de amendementen voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer van de Verordening tot 
mobiele gegevenscommunicatiediensten voor roamende klanten, dus naast de zuivere 
spraaktelefoniediensten, vereist ook een duidelijke definitie van het begrip.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto en Margie Sudre

Amendement 135
ARTIKEL 2, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Voor aanbieders van mobiele 
telefonie die houder zijn van vergunningen 
die uitsluitend de ultraperifere regio's van 
de Gemeenschap in de zin van artikel 299 
van het EG-Verdrag bestrijken, is het 
gemiddelde afgiftetarief gelijk aan het 
gemiddelde van de lokale afgiftetarieven, 
gewogen op basis van het volume van de 
inkomende gesprekken in deze zones. 
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Or. fr

Motivering

De afgiftetarieven liggen hoger in de ultraperifere gebieden. Toch worden deze afgiftetarieven 
niet in aanmerking genomen in de door de verordening voorgestelde berekeningsmethode. 
Hierdoor dekken de voorziene maximumgrenzen niet volledig de terugstorting van de 
afgiftekosten voor lokale gesprekken naar netwerken van mobiele telefonie. De toepassing van 
de verordening in deze ultraperifere zones zou leiden tot een inkrimping van het roamingaanbod 
en dus ongunstig zijn voor de consument.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto en Margie Sudre

Amendement 136
ARTIKEL 2, LID 2 TER (nieuw)

2 ter. Dit gemiddelde afgiftetarief wordt ook 
toegepast wanneer het netwerk van een 
Europese exploitant bezocht wordt door 
klanten van aanbieders van mobiele 
telefonie die houder zijn van vergunningen 
die uitsluitend de ultraperifere regio's van 
de Gemeenschap bestrijken, in het 
specifieke geval van gesprekken met de 
ultraperifere regio's als bestemming.

Or. fr

Motivering

Aangezien de afgiftetarieven in de ultraperifere zones hoger liggen en de voorziene 
maximumgrenzen het de Europese exploitanten niet mogelijk maken hun kosten voor sommige 
gesprekken naar deze zones te dekken, loopt de consument het risico geen toegang te krijgen tot 
de meeste Europese netwerken indien de aanbieders ervan verplicht worden de voorgestelde 
maxima na te leven.

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 137
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
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overeenkomstig bijlage I. overeenkomstig bijlage I. De aanbieder van 
mobiele telefonie heeft de mogelijkheid om, 
naast het in bijlage I vastgestelde 
maximumbedrag, andere tarieven aan te 
bieden.

Or. de

Motivering

Aanbieders van mobiele telefonie moeten het recht hebben om, naast het voorziene 
standaardtarief, andere tarieven aan te bieden.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 138
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk gemiddeld mag 
aanrekenen aan de exploitant van het 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een van dat bezochte 
netwerk uitgaand gereguleerd 
roaminggesprek, inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgifte en -
afgifte, mag niet hoger liggen dan 0,28 euro 
per minuut.
Het gemiddelde wholesale-tarief wordt, 
naar gelang van de overeenkomst tussen de 
exploitant van het bezochte netwerk en de 
exploitant van het thuisnetwerk, berekend 
op basis van een periode van 12 maanden 
of korter. Dit tarief wordt 12, respectievelijk 
24 maanden na de inwerkingtreding van de 
verplichting van dit artikel met 5 procent 
verminderd.

Or. de

Motivering

Het maximum wholesale-tarief  moet in de verordening worden vastgesteld. Het voorstel van de 
Commissie is te ingewikkeld.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 139
ARTIKEL 3
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Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het gemiddelde wholesale-tarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
aanrekenen aan een exploitant van een 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat uitgaat van dat 
bezochte netwerk, inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgifte en -
afgifte, mag niet hoger liggen dan EUR 0,28
per minuut. Het gemiddelde wholesale-
tarief wordt berekend over een periode van 
12 maanden of over een kortere periode, 
indien zulks is bepaald in het contract 
tussen de exploitant van een bezocht 
netwerk en de exploitant van het 
thuisnetwerk van de roamingklant. Dit 
tarief wordt 12 maanden en 24 maanden 
nadat de verplichtingen van dit artikel in 
werking zijn getreden, verlaagd met [5 
percent].

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 140
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van 
een gereguleerd roaminggesprek, inclusief 
onder meer de kosten voor 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte, 
mag niet hoger liggen dan het bedrag per 
minuut als bepaald overeenkomstig 
bijlage I.

Het gemiddelde wholesale-tarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
aanrekenen aan de exploitant van het 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek (inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgfite en 
-afgifte) mag niet hoger liggen dan 0,30 
euro per minuut.
Het gemiddelde wholesale-tarief wordt 
berekend op basis van de opbrengsten van 
alle gereguleerde roaminggesprekken in 
het bezochte netwerk (inclusief de kosten 
voor gespreksopbouw) over een periode van 
12 maanden, gedeeld door de totale duur in 
minuten van de gereguleerde 
roaminggesprekken in het bezochte 
netwerk tijdens dezelfde periode.

Or. de
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Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 141
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van 
een gereguleerd roaminggesprek, inclusief 
onder meer de kosten voor 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte, mag 
niet hoger liggen dan het bedrag per minuut 
als bepaald overeenkomstig bijlage I.

Het gemiddelde wholesale-tarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
aanrekenen aan de exploitant van om het 
even welk thuisnetwerk voor de levering van 
roamingspraaktelefonie, mag niet hoger 
liggen dan EUR 0,25 per minuut voor elke 
periode tussen 1 september en 31 augustus.

Het gemiddelde wholesale-tarief wordt 
berekend door de totale wholesale-
roaminginkomsten uit de betrokken 
gesprekken die tijdens de periode in kwestie 
zijn gevoerd, te delen door het 
overeenkomstige aantal wholesale-
roamingminuten. 

Or. en

Motivering

Een gemiddelde wholesale-maximumgrens stelt de exploitanten in staat stelt flexibel te zijn bij 
het vaststellen van verschillende tarieven om de verschillen in de kosten voor het gebruik van 
hun netwerk tot uiting te brengen bijv. tussen piek- en daluren of via verschillende routes, en
maakt de ontwikkeling van concurrentie gemakkelijker. Het toepassen van een maximumgrens 
leidt waarschijnlijk tot uniforme wholesale-prijzen op het maximaal toegestane niveau. De 
periode voor het meten van het gemiddelde en de berekeningsmethode moeten nader worden 
gespecificeerd. Men gaat ervan uit dat de verordening op 1 juni 2007 van kracht wordt en 
derhalve zou de wholesale-regelgeving 2 maanden na bekendmaking in werking moeten treden.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 142
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van 
een gereguleerd roaminggesprek, inclusief 
onder meer de kosten voor 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte, mag 
niet hoger liggen dan het bedrag per minuut 
als bepaald overeenkomstig bijlage I.

Onverlet artikel 5, mag het gemiddelde 
wholesale-tarief dat de exploitant van een 
bezocht netwerk mag aanrekenen aan de 
exploitant van een thuisnetwerk voor de 
levering van gereguleerde uitgaande 
roaminggesprekken die worden geïnitieerd 
door klanten van de exploitant van het 
thuisnetwerk via het bezochte netwerk op 
jaarbasis niet hoger liggen dan 0,35 euro 
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per minuut.

Or. fr

Motivering

Dank zij een gemiddelde price cap per exploitant kunnen de exploitanten van bezochte 
netwerken elkaar blijven beconcurreren op de wholesale-markt, terwijl een maximale price cap 
per exploitant de vrije mededinging zou belemmeren.
Overeenkomstig overweging 19 (in de herziene versie) is de voorgestelde price cap een bedrag, 
gebaseerd op het gemiddelde Europese afgiftetarief op basis van de afgiftetarieven van 2005 
(jaar dat de Commissie in haar impactstudie heeft vermeld).

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 143
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het gemiddelde wholesale-tarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
aanrekenen aan de exploitant van het 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgifte en -
afgifte, mag niet hoger liggen dan EUR 0,30 
per minuut .

Or. en

Amendement ingediend door Markus Ferber

Amendement 144
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief 
onder meer de kosten voor 
gespreksopbouw, -doorgifte en -afgifte, mag 
niet hoger liggen dan het bedrag per minuut 
als bepaald overeenkomstig bijlage I.

Het gemiddelde wholesale-tarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag 
aanrekenen aan de exploitant van het 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van uitgaande
roaminggesprekken, mag niet hoger liggen 
dan EUR 0,35 per minuut.

Or. en
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Motivering

De wijzigingen in artikel 3 leiden tot het wegvallen van afzonderlijke maximumgrenzen die de 
prijzen voor elk gedeelte van de roamingdienst aan banden leggen en deze vervangen door 
afzonderlijke gemiddelde maximumgrenzen die de exploitanten en klanten in staat stellen de 
relatieve prijzen van verschillende soorten gesprekken voor de diverse klanten vast te stellen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 145
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan om het even welke exploitant van een
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek met gespreksopbouw op dat 
bezochte netwerk, inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgifte en -
afgifte, mag niet hoger liggen dan EUR 0,20 
per minuut .

Or. en

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 146
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan 0,30 euro per minuut.

Or. de

Motivering

Een goede regulering moet er niet alleen voor zorgen dat alle kosten worden vergoed, maar ook 
dat de vrije mededinging gegarandeerd wordt, d.w.z. dat bestaande en potentiële exploitanten 
een redelijke winst moeten kunnen boeken voor de diensten die zij ter beschikking stellen.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 147
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 
overeenkomstig bijlage I.

Het totale wholesale-tarief, met inbegrip van 
alle vaste elementen, zoals de kosten voor 
het opbouwen van een verbinding, dat de 
exploitant van een bezocht netwerk mag
aanrekenen aan de exploitant van het 
thuisnetwerk van een roamende klant voor 
de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, inclusief onder meer de 
kosten voor gespreksopbouw, -doorgifte en -
afgifte, mag niet hoger liggen:
a) EUR 0,23 per minuut exclusief BTW 
voor een uitgaand plaatselijk gesprek;
of
b) EUR 0,34 per minuut exclusief BTW 
voor een uitgaand intracommunautair 
gesprek.

Or. en

Motivering

Bij ontstentenis van totale kosten in verband met een roaminggesprek op een extranationaal 
netwerk, is het legitiem en billijk voor de consumenten om aparte tariefgrenzen voor uitgaande 
intracommunautaire gesprekken en uitgaande plaatselijke gesprekken vast te stellen. Volgens de 
Europese Commissie bedraagt het feitelijke Europese gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte ongeveer EUR 11,41. Voor een tarief voor mobiele gespreksafgifte op dit niveau 
zou het gepast zijn het coëfficiënt op 3 vast te stellen voor intracommunautaire gesprekken (EUR 
0,34%) en op 2 voor plaatselijke gesprekken (EUR 0,23), zoals de Commissie voorstelt, met 
name rekening houdend met de speciale omstandigheden in sommige lidstaten waarmee de 
exploitanten geconfronteerd worden.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 148
ARTIKEL 3

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen 
dan het bedrag per minuut als bepaald 

Het totale wholesale-tarief dat de exploitant 
van een bezocht netwerk mag aanrekenen 
aan de exploitant van het thuisnetwerk van 
een roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek, inclusief onder 
meer de kosten voor gespreksopbouw, 
-doorgifte en -afgifte, mag niet hoger liggen, 
per minuut, dan een bedrag dat gelijk is aan 
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overeenkomstig bijlage I. het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte, gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
vermenigvuldigd met een factor 2,6.

Or. es

Motivering

In het belang van de eenvoud kan Bijlage I worden geschrapt en de inhoud ervan in dit artikel 
worden opgenomen. Bovendien is het, op basis van hetzelfde beginsel, niet nodig een 
onderscheid te maken tussen een gereguleerd roaminggesprek naar een nummer van het 
openbare telefoonnetwerk in de lidstaat waarin het bezochte netwerk is gelokaliseerd en een 
gereguleerd roaminggesprek naar een nummer van een openbaar telefoonnetwerk in een andere 
lidstaat dan de staat waarin het bezochte netwerk is gelokaliseerd, aangezien het verband tussen 
het ene en andere op het totaal van de roaminggesprekken en de kosten niet significant is.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 149
ARTIKEL 3, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Het in alinea 1 genoemde gemiddelde 
wholesale-tarief wordt berekend door de 
totale opbrengsten van de wholesale-
roaming te delen door het totale aantal 
verkochte minuten wholesale-roaming voor 
de levering van wholesale-
roaminggesprekken van een bepaalde 
exploitant binnen een bepaalde tijdsduur. 
De exploitant van het bezochte netwerk 
mag een onderscheid maken tussen piek-
en daltarieven.

Or. de

Motivering

Bij de berekening van de gemiddelde wholesale-tarieven moet ook rekening worden gehouden 
met verschillen tussen piek- en daltarieven.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 150
ARTIKEL 3, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Het in alinea 1 bedoelde gemiddelde 
wholesale-tarief wordt berekend door de 
totale wholesale-roaminginkomsten die zijn 
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ontvangen te delen door het totaal aantal 
wholesale-roamingminuten die zijn 
verkocht voor de levering van wholesale-
roaminggesprekken door de betrokken 
exploitant tijdens de betrokken periode. 
Exploitanten van bezochte netwerken 
mogen een onderscheid maken tussen piek-
en daluren. 

Or. xm

Motivering

Ter vereenvoudiging van de regelgeving moeten de tarieven eenmaal worden vastgelegd en 
vervolgens met een vast percentage worden verlaagd. De ondernemingen moeten bovendien 
voor een efficiënter gebruik van hun netwerken de mogelijkheid krijgen hun wholesale-tarieven 
te differentiëren naar gelang van het uur en het seizoen.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 151
ARTIKEL 3, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De maximale prijsgrens voor de levering 
van een internationaal roaminggesprek op 
wholesale-niveau is gebaseerd op het 
gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte per minuut, berekend 
volgens artikel 10, lid 1.  

Or. en

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 152
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-

schrappen
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vergoedingen.

Or. en

Motivering

Exploitanten zullen onder druk van de concurrentie worden gedwongen hun retail-prijzen te
drukken. Dit mag niet bij verordening worden geregeld. Concurrentie op nationaal niveau staat 
garant voor het passende doorgeven van kostenbesparingen aan de consument.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 153
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

schrappen

Or. en

Motivering

Het consumentenbeschermingstarief als zodanig volstaat om een aanzienlijke vermindering van 
de retail-tarieven te waarborgen. Er mogen geen verdere maximumgrenzen voor retail-prijzen 
worden goedgekeurd.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 154
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 

schrappen
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wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 155
ARTIKEL 4

Retail-tarieven voor het initiëren van 
gereguleerde roaminggesprekken

Retail-tarieven voor het initiëren van 
roaminggesprekken

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

De mobieletelefoniebedrijven zijn verplicht 
hun gemiddelde retail-tarieven bekend te 
maken aan de regelgevende instanties. Het 
gemiddelde retail-tarief wordt berekend op 
basis van de totale opbrengst over een 
periode van een kalenderjaar van 
geïnitieerde en ontvangen 
roamingsgesprekken (inclusief kosten van 
gespreksopbouw en -afgifte) in het bezochte 
mobieletelefonienetwerk, gedeeld door de 
totale duur in minuten van geïnitieerde en 
ontvangen roaminggesprekken in het 
bezochte mobieletelefonienetwerk over 
dezelfde periode.
De nationale reguleringsinstanties brengen 
aan de Europese Commissie jaarlijks 
verslag uit over de ontwikkeling van de 
tarieven binnen hun rechtsgebied. Meer in 
het bijzonder maken zij de hun 
meegedeelde gemiddelde prijzen en de 
procentuele veranderingen ten opzichte van 
de voorgaande periode bekend.

Or. de

Amendement ingediend door Herbert Reul en Werner Langen

Amendement 156
ARTIKEL 4

Retail-tarieven voor het initiëren van 
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gereguleerde roaminggesprekken
Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

De eerste twee jaar na de inwerkingtreding 
van de verordening moet iedere aanbieder 
een "Europa-tarief" aanbieden dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van 
roaminggesprekken. Dat tarief mag van 
roaminggesprek tot roaminggesprek 
verschillen, maar in geen geval hoger 
liggen dan 0,40 euro per minuut voor 
geïnitieerde gesprekken en 0,20 euro per 
minuut voor ontvangen gesprekken.

Or. de

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 157
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I, of 
even hoog als het tarief dat door de 
aanbieder extra wordt aangeboden. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. de

Motivering

Aanbieders van mobiele telefonie moeten het recht hebben om, naast het voorziene 
standaardtarief, andere tarieven aan te bieden.
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Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 158
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Thuisaanbieders maken minimaal voor alle 
klanten een 
consumentenbeschermingstarief 
beschikbaar, zoals bedoeld in alinea 2, dat 
kan worden gecombineerd met elk retail-
tarief voor andere diensten.

Or. en

Motivering

De consumentenbeschermingstarieven worden berekend door rekening te houden met de 
wholesale-maximumgrens, zoals bedoeld in artikel 3, plus 40%, hetgeen aan de exploitanten een 
goede marge geeft. De opt-out-keuze is gunstiger voor consumenten en geeft meer stimulansen 
aan de exploitanten om alternatieve en concurrerendere regelingen voor retail-tarieven aan te 
bieden. Bovendien kunnen de exploitanten hun klanten altijd over de bestaande alternatieve 
tariefopties informeren.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 159
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Thuisaanbieders moeten alle klanten op 
een duidelijke en transparante wijze een 
Euro-tarief in de zin van lid 2 aanbieden.

Or. de

Motivering

Het Euro-tarief zal ervoor zorgen dat de roamingkosten dalen zonder regels te hoeven invoeren 
voor de gezamenlijke retail-markt.

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 160
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 

Thuisaanbieders maken voor alle 
roamende klanten op duidelijke en 
transparante wijze een 
consumentenbeschermingstarief 
beschikbaar, zoals bedoeld in alinea 2, dat 
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liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

kan worden gecombineerd met om het even 
welk retail-tarief.

Or. en

Motivering

Het consumentenbeschermingstarief dat op retail-niveau van toepassing is, zou roamende 
klanten de garantie moeten geven dat zij geen buitensporige prijs hoeven te betalen, wanneer 
zijn een roaminggesprek initiëren of ontvangen.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 161
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Thuisaanbieders maken voor alle 
roamende klanten op duidelijke en 
transparante wijze een 
consumentenbeschermingstarief 
beschikbaar, zoals bedoeld in alinea 2, dat 
kan worden gecombineerd met om het even 
welk retail-tarief. 

Or. en

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 162
ARTIKEL 4, ALINEA -1 (nieuw)

Thuisaanbieders maken voor alle 
roamende klanten op duidelijke en 
transparante wijze een communautair 
consumententarief beschikbaar, zoals 
bedoeld in alinea 2, dat kan worden 
gecombineerd met om het even welk retail-
tarief. 

Or. en
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Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 163
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Met nieuwe roamende klanten wordt 
automatisch een Euro-tarief 
overeenkomstig lid 2 overeengekomen, 
tenzij zij bewust voor een ander tarief 
opteren.

Or. de

Motivering

Om te verduidelijken dat nieuwe klanten automatisch het Euro-tarief aangeboden moet worden.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 164
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Nieuwe roamende klanten krijgen 
automatisch de beschikking over een 
communautair standaardtarief, zoals 
bedoeld in alinea 2, tenzij zij doelbewust 
voor een ander tarief kiezen.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 165
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Alle bestaande en nieuwe roamende 
klanten krijgen automatisch de beschikking 
over een consumentenbeschermingstarief, 
zoals bedoeld in alinea 2, tenzij zij 
doelbewust voor een ander tarief kiezen.

Or. en

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 166
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Nieuwe en bestaande roamende klanten 
krijgen automatisch en gratis de 
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beschikking over het 
consumentenbeschermingstarief, tenzij zij 
doelbewust voor een ander tarief kiezen.

Or. en

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 167
ARTIKEL 4, ALINEA 1 QUATER (nieuw)

Zowel bestaande als nieuwe roamende 
klanten krijgen automatisch de beschikking 
over het consumentenbeschermingstarief, 
waarbij de reeds bestaande elementen van 
het abonnement behouden blijven, tenzij zij 
doelbewust voor een ander tarief kiezen. De 
omschakeling tussen tarieven is gratis en 
hieraan zijn geen voorwaarden en 
beperkingen verbonden met betrekking tot 
andere reeds bestaande elementen van het 
abonnement.

Or. en

Motivering

De consumentenbeschermingstarieven worden berekend door rekening te houden met de 
wholesale-maximumgrens, zoals bedoeld in artikel 3, plus 40%, hetgeen aan de exploitanten een 
goede marge geeft. De opt-out-keuze is gunstiger voor consumenten en geeft meer stimulansen 
aan de exploitanten om alternatieve en concurrerendere regelingen voor retail-tarieven aan te 
bieden. Bovendien kunnen de exploitanten hun klanten altijd over de bestaande alternatieve 
tariefopties informeren.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 168
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Gebruikers kunnen, met een schriftelijke 
opzegtermijn van 30 dagen, kosteloos een 
onbeperkt aantal keren in en uit de 
regeling stappen met roamingprijzen die al 
dan niet voldoen aan de vereisten van 
artikel 4.

Or. en
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Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 169
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Roamende klanten moeten binnen een 
periode van drie maanden de mogelijkheid 
krijgen om over te stappen op een 
consumentenbeschermingstarief, zoals 
bedoeld in alinea 2, waarbij de reeds 
bestaande elementen van het abonnement 
behouden blijven. Een dergelijke overstap 
moet gratis zijn en er mogen geen 
voorwaarden en beperkingen aan worden 
verbonden met betrekking tot reeds 
bestaande elementen van het abonnement.   

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 170
ARTIKEL 4, ALINEA 1 QUATER (nieuw)

Roamende klanten moeten binnen een 
periode van twee maanden de mogelijkheid 
krijgen om over te stappen op een 
consumentenbeschermingstarief, zoals 
bedoeld in alinea 2, waarbij de reeds 
bestaande elementen van het abonnement 
behouden blijven. Een dergelijke overstap 
moet gratis zijn en er mogen geen 
voorwaarden en beperkingen aan worden 
verbonden met betrekking tot reeds 
bestaande elementen van het abonnement.

Or. en

Motivering

Aanbieders van internationale roamingdiensten voor gesprekken die worden gevoerd met 
roaming in het buitenland, zoals bedoeld in deze verordening, zouden over een periode moeten 
beschikken om hun retail-kosten aan te passen.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 171
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)
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Roamende klanten moeten binnen een 
periode van drie maanden de mogelijkheid 
krijgen om over te stappen op een 
consumentenbeschermingstarief, zoals 
bedoeld in alinea 2, waarbij de reeds 
bestaande elementen van het abonnement 
behouden blijven. Een dergelijke overstap 
moet gratis zijn en er mogen geen 
voorwaarden en beperkingen aan worden 
verbonden met betrekking tot reeds 
bestaande elementen van het abonnement.

Or. en

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 172
ARTIKEL 4, ALINEA 1 QUATER (nieuw)

Bestaande roamende klanten moeten op 
ieder moment de mogelijkheid hebben om 
binnen een periode van drie maanden over 
te stappen naar het Euro-tarief in de zin 
van lid 2, waarbij de overige bestanddelen 
van de overeenkomst geldig blijven. De 
verandering van tarief moet kosteloos zijn 
en mag niet gebonden zijn aan 
voorwaarden of beperkingen die betrekking 
hebben op geldende bestanddelen van de 
overeenkomst.

Or. de

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat bestaande klanten desgewenst kunnen 
overstappen naar het Euro-tarief zonder daarvoor te hoeven betalen of voordelen in te boeten.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 173
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Klanten mogen naar en van het Euro-tarief 
overschakelen en elke overstap is gratis en 
vrij van strafheffingen, en er mogen geen 
voorwaarden en beperkingen aan worden 
verbonden met betrekking tot reeds 
bestaande elementen van het abonnement. 
Aan het Euro-tarief is geen abonnement 
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verbonden of andere vaste tariefelementen 
en het mag met elke binnenlandse 
belbundel worden gecombineerd

Or. en

Motivering

Het wordt economisch gerechtvaardigd en in beleidstermen aantrekkelijker geacht om te 
differentiëren tussen tarieven in plaats van een wholesale-tariefmaximum te hanteren voor 
gesprekken die worden geïnitieerd en ontvangen waarbij ruwweg dezelfde gemiddelde tarieven 
worden gehandhaafd. Dienovereenkomstig is het voorgestelde maximum voor het initiëren van 
gesprekken iets hoger, terwijl dat voor het ontvangen van gesprekken ietwat lager ligt.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 174
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De in dit artikel bedoelde tariefgrenzen zijn 
van toepassing op een Euro-tarief dat elke 
thuisaanbieder moet aanbieden. Klanten 
mogen overschakelen van of naar het 
Euro-tarief en een dergelijke overstap is 
gratis en vrij van strafheffingen, en er 
mogen geen voorwaarden of beperkingen 
aan worden verbonden met betrekking tot 
reeds bestaande elementen van het 
abonnement. Het Euro-tarief kan met elke 
belbundel worden gecombineerd.

Or. en

Motivering

Het introduceren van een prijsgereguleerd gestandaardiseerd opt-in-tarief in plaats van het 
reguleren van de gehele retail-markt biedt de consument bescherming en geeft tegelijkertijd de 
industrie ruimte om nieuwe belbundels te ontwikkelen die zijn toegesneden op de individuele 
behoeften van de gebruiker. In verband met eisen van transparantie die van de industrie vergen 
dat de consument wordt begeleid met prijsinformatie, moeten consumenten de mogelijkheid 
krijgen een geïnformeerde keuze te maken tussen de verschillende aanbiedingen op de markt.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 175
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Iedere thuisaanbieder is verplicht aan elk 
van zijn roamende klanten zonder extra 
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kosten een tarief aan te bieden op basis 
waarvan de klant maximaal 
(i) 0,65 euro per minuut exclusief BTW 
betaalt voor alle gereguleerde uitgaande 
roaminggesprekken;
(ii) 0,35 euro per minuut exclusief BTW 
betaalt voor alle gereguleerde inkomende 
roaminggesprekken.

Or. fr

Motivering

Een gemiddeld tarief  biedt de exploitanten de vereiste flexibiliteit om verschillende tarieven te 
verkopen die beantwoorden aan de uiteenlopende verwachtingen van de klanten.
Bovendien biedt een retail-aanbod op basis waarvan het tarief van de uitgaande en inkomende 
gesprekken per minuut beperkt is een bijkomende bescherming.

Amendement ingediend door Markus Ferber

Amendement 176
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Onverminderd artikel 5 biedt elke  
thuisaanbieder aan al zijn klanten zonder 
extra kosten een tarief aan volgens welk 
uitgaande roaminggesprekken nooit meer 
kosten dan EUR 0,65 exclusief BTW en 
ingaande roaminggesprekken nooit meer 
kosten dan EUR 0,35 exclusief BTW. 

Or. en

Motivering

Inlassing van een nieuw artikel 4 bis om de gemiddelde maximumprijzen aan te vullen met een 
consumentenbeschermingstarief, opdat geen enkele individuele klant met onaanvaardbare hoge 
tarieven voor roaming te maken krijgt.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 177
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Elke thuisaanbieder biedt een Euro-tarief 
aan van niet meer dan EUR 0,60 per 
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minuut voor het initiëren van een gesprek 
en EUR 0,25 voor het ontvangen van een 
gesprek.

Or. en

Motivering

Het wordt economisch gerechtvaardigd en in beleidstermen aantrekkelijker geacht om te 
differentiëren tussen tarieven in plaats van een wholesale-tariefmaximum te hanteren voor 
gesprekken die worden geïnitieerd en ontvangen waarbij ruwweg dezelfde gemiddelde tarieven 
worden gehandhaafd. Dienovereenkomstig is het voorgestelde maximum voor het initiëren van 
gesprekken iets hoger, terwijl dat voor het ontvangen van gesprekken ietwat lager ligt.

Amendement ingediend door Ivo Belet

Amendement 178
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 4 bis, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor het initiëren van een 
gereguleerd roaminggesprek niet meer dan 
25 eurocent hoger liggen dan het geldende 
wholesale-maximumtarief als bepaald 
overeenkomstig bijlage I. Voor het 
ontvangen van gereguleerde 
roaminggesprekken mag een 
thuisaanbieder aan zijn roamende klant 
geen tarieven aanrekenen die meer dan 7 
eurocent hoger liggen dan het geldende 
wholesale-maximumtarief als bepaald 
overeenkomstig bijlage I. De in dit artikel 
bedoelde tariefgrenzen omvatten alle vaste 
elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. nl

Motivering

Om ruimte te laten voor concurrentie en voor winstmarges  is een voldoende marge nodig tussen 
wholesale- en retail-maxima.
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Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 179
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Het totale retail-tarief (exclusief BTW) van 
het Euro-tarief, dat een thuisaanbieder 
mag aanrekenen aan zijn roamende klant 
voor de levering van roaminggesprekken 
mag van roaminggesprek tot 
roaminggesprek verschillen, maar in geen 
geval hoger liggen dan 0,55 euro per 
minuut voor geïnitieerde gesprekken en 
0,35 euro per minuut voor ontvangen 
gesprekken.  Deze tarieven worden 12, 
respectievelijk 24 maanden na de 
inwerkingtreding van de verplichting van 
dit artikel automatisch met 10 procent 
verminderd. De in lid 2 bedoelde 
tariefgrenzen omvatten alle vaste elementen 
die verband houden met de levering van 
gereguleerde roaminggesprekken, zoals 
kosten voor het opbouwen van een 
verbinding en opt-in-vergoedingen.

Or. de

Motivering

In de verordening moet worden gepreciseerd met welke maximumkosten de consument moet 
rekenen in het kader van het Euro-tarief.

Amendement ingediend door Hannes Swoboda

Amendement 180
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek mag niet hoger 
liggen dan 0,50 euro voor geïnitieerde 
gesprekken en 0,15 euro voor ontvangen 
gesprekken.
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opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. de

Motivering

Het prijsverschil van 0,20 euro tussen het wholesale-tarief (zie am. 1) en het retail-tarief moet 
vooral kleinere aanbieders enige armslag bieden bij de vaststelling van de tarieven en hun 
marktpositie waarborgen.

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 181
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Het maximum retail-tarief (exclusief BTW) 
in het kader van het 
consumentenbeschermingstarief dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klanten voor de levering van 
roaminggesprekken, bedraagt EUR 0,50 
per minuut voor geïnitieerde gesprekken en 
EUR 0,25 per minuut voor ontvangen 
gesprekken. Deze tarieven worden 
automatisch met 5% verlaagd 12 en 24 
maanden nadat de verplichtingen 
krachtens dit artikel van kracht zijn 
geworden.
Nieuwe en bestaande roamende klanten 
krijgen automatisch de beschikking over 
het consumentenbeschermingstarief, tenzij 
zij doelbewust voor een ander tarief kiezen.
De in alinea 2 bedoelde tariefgrenzen 
omvatten alle vaste elementen die verband 
houden met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 182
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In geen geval mag een roamende klant 
meer dan EUR 0,40 per minuut worden 
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aangerekend voor een geïnitieerd gesprek 
of meer dan EUR 0,25 per minuut voor een 
ontvangen gesprek, exclusief BTW.
De in dit artikel bedoelde prijsgrenzen 
omvatten alle vaste elementen die verband 
houden met de levering van 
roamingspraaktelefonie, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. en

Motivering

Gemiddelde maximumgrenzen voor retail-prijzen op het niveau van de exploitant zijn nodig voor 
de flexibiliteit in combinatie met maximumgrenzen op individueel niveau ter bescherming van de 
consument. Samenvoeging van de artikelen 4 en 6 van het Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 183
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Het maximum retail-tarief (exclusief BTW) 
dat een thuisaanbieder mag aanrekenen 
aan zijn roamende klanten voor de levering 
van roaminggesprekken, bedraagt EUR 
0,48 per minuut voor uitgaande 
intracommunautaire gesprekken, EUR 0,32 
per minuut voor uitgaande plaatselijke 
gesprekken en EUR 0,16 per minuut voor 
ontvangen gesprekken.

Or. en

Motivering

De consumentenbeschermingstarieven worden berekend door rekening te houden met de 
wholesale-maximumgrens, zoals bedoeld in artikel 3, plus 40%, hetgeen aan de exploitanten een 
goede marge geeft. De opt-out-keuze is gunstiger voor consumenten en geeft meer stimulansen 
aan de exploitanten om alternatieve en concurrerendere regelingen voor retail-tarieven aan te 
bieden. Bovendien kunnen de exploitanten hun klanten altijd over de bestaande alternatieve 
tariefopties informeren.
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Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 184
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Het retail-tarief (exclusief BTW) van een 
consumentenbeschermingstarief dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klanten voor de levering van 
roaminggesprekken kan variëren, maar 
mag niet hoger liggen dan [EUR 0,50] per 
minuut voor geïnitieerde gesprekken en 
[EUR 0,25] per minuut voor ontvangen 
gesprekken. Deze tarieven worden 
automatisch met [10]% verlaagd 
respectievelijk 12 en 24 maanden nadat de 
verplichtingen krachtens dit artikel van 
kracht zijn geworden. De in deze alinea
bedoelde tariefgrenzen omvatten alle vaste 
elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 185
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Het retail-tarief (exclusief BTW) van een 
consumentenbeschermingstarief dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klanten voor de levering van 
roaminggesprekken, mag niet hoger liggen 
dan EUR 0,33 per minuut voor geïnitieerde 
internationale roaminggesprekken, EUR 
0,33 per minuut voor plaatselijke 
roaminggesprekken en EUR 0,16 per 
minuut voor ontvangen 
roaminggesprekken.

Or. en

Amendement ingediend door Šarūnas Birutis

Amendement 186
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)
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Het retail-tarief (exclusief BTW) van een 
consumentenbeschermingstarief dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klanten voor de levering van 
roaminggesprekken mag niet hoger liggen 
dan [EUR 0,40] per minuut voor 
geïnitieerde gesprekken en [EUR 0,20] per 
minuut voor ontvangen gesprekken. Deze 
tarieven worden automatisch met [10]% 
verlaagd respectievelijk 12 en 24 maanden 
nadat de verplichtingen krachtens dit 
artikel van kracht zijn geworden. De in 
alinea 2 bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde roaming.

Or. en

Motivering

Het consumentenbeschermingstarief moet nauw verband houden met de kosten van de 
dienstverlening en toch de thuisaanbieders voldoende marge beiden om de aan de klanten 
aangeboden producten te differentiëren.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 187
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor het initiëren van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 200% [EUR 0.42] van het 
geldende wholesale-maximumtarief voor dat 
gesprek als bepaald overeenkomstig bijlage 
I. Voor ontvangen gereguleerde 
roaminggesprekken mag een 
thuisaanbieder aan zijn roamende klant 
geen tarieven aanrekenen die hoger liggen 
dan een derde van het geldende maximale 
retail-tarief voor geïnitieerde 
roaminggesprekken. De in dit artikel 
bedoelde tariefgrenzen omvatten alle vaste 
elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
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opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. en

Motivering

Het introduceren van een prijsgereguleerd gestandaardiseerd opt-in-tarief in plaats van het 
reguleren van de gehele retail-markt biedt de consument bescherming en geeft tegelijkertijd de 
industrie ruimte om nieuwe belbundels te ontwikkelen die zijn toegesneden op de individuele 
behoeften van de gebruiker. In verband met eisen van transparantie die van de industrie vergen 
dat de consument wordt begeleid met prijsinformatie, moeten consumenten de mogelijkheid 
krijgen een geïnformeerde keuze te maken tussen de verschillende aanbiedingen op de markt.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 188
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Alle Europese consumenten hebben het 
recht te kiezen voor een garantietarief voor 
het initiëren en ontvangen van 
gereguleerde roaminggesprekken dat wordt 
vastgesteld naar gelang van de opbrengsten 
van het wholesale-tarief vermenigvuldigd 
met een factor tussen 1,30 en 1,75, zoals 
besloten door de nationale regelgevende 
instanties binnen de in artikel 5 bedoelde 
termijn. De in dit artikel bedoelde 
tariefgrenzen omvatten alle vaste elementen 
die verband houden met de levering van 
gereguleerde roaminggesprekken, zoals 
kosten voor het opbouwen van een 
verbinding en opt-in-vergoedingen.

Or. es

Motivering

Het introduceren van een gereguleerd garantietarief is een manier om de consumenten te 
beschermen, terwijl tegelijkertijd speelruimte aan de nationale regelgevende instanties wordt 
gelaten om de tarieven die op de nationale kosten van toepassing zijn, aan te passen en aldus 
een mogelijke druk op de prijzen te voorkomen. Bovendien maakt het vastgelegde criterium het 
mogelijk, met het oog op de eenvoud, om het ontvangen van roaminggesprekken hierin op te 
nemen. 
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Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 189
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
Euro-tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 120% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen, en doen geen afbreuk aan de 
diensten die als aanvulling bij het tarief 
worden aangeboden door de bestaande 
abonnementen.

Or. it

Motivering

De invoering van een verplicht maximumtarief dat een winstmarge van 20% toestaat vergeleken 
met de maximumgrens voor het wholesale-tarief is bedoeld ter bescherming van de consument en 
biedt tegelijk de sector een concurrentiële winstmarge waarbinnen de bedrijven een nog 
concurrentiëler aanbod kunnen ontwikkelen. Bovendien mag de invoering van een 
maximumtarief geen afbreuk doen aan de diensten die naast en bovenop het tarief worden 
aangeboden door de bestaande abonnementen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 189bis
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

In afwijking van het in het vorige lid 
bepaalde, mag het totale retail-tarief, 
exclusief BTW, dat een thuisaanbieder mag 
aanrekenen aan zijn roamende klant voor 
de levering van een reguleerd 
roaminggesprek niet hoger liggen dan 
100% van het geldende wholesale-
maximumtarief voor dat gesprek als 
bepaald overeenkomstig bijlage I. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
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vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding, en gelden, 
telkens als gebruik wordt gemaakt van 
internationale roaming, voor de eerste vijf 
gespreksminuten tijdens een verblijf in het 
buitenland.

Or. it

Motivering

Doel van dit amendement is de bescherming van de zwakkere gebruikers (zoals studenten en 
gepensioneerden). Het komt erop aan hun een redelijk roamingtarief te waarborgen voor het 
ontvangen en initiëren van gesprekken, zodat de betrokkenen met hun familie in hun land van 
herkomst kunnen communiceren zonder hiervoor een tarief te betalen dat afgestemd is op de 
grootste groep roamende klanten die constant internationale roaminggebruikem om 
beroepsredenen.

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 190
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, 

(a) mag het gemiddelde retail-tarief, 
exclusief BTW, dat een thuisaanbieder mag 
aanrekenen aan zijn roamende klant voor de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, op jaarbasis niet hoger 
liggen dan 0,50 euro per minuut.

Or. fr

Motivering

Een gemiddeld tarief biedt de exploitanten de vereiste flexibiliteit om verschillende tarieven te 
verkopen die beantwoorden aan de uiteenlopende verwachtingen van de klanten.
Bovendien biedt een retail-aanbod op basis waarvan het tarief van de uitgaande en inkomende 
gesprekken per minuut beperkt is een bijkomende bescherming.
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Amendement ingediend door Markus Ferber

Amendement 191
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, ligt het gemiddelde retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant niet hoger dan EUR 0,5 per 
minuut.
Indien het gemiddelde retail-tarief niet 
door de thuisaanbieder wordt nageleefd, is 
artikel 9 van toepassing en legt de 
nationale regelgevende instantie sancties 
op die volstaan om onverwijlde naleving te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

De wijzigingen in artikel 3 leiden tot het wegvallen van afzonderlijke maximumgrenzen die de 
prijzen voor elk gedeelte van de roamingdienst aan banden leggen en deze vervangen door 
afzonderlijke gemiddelde maximumgrenzen die de exploitanten en klanten in staat stellen de 
relatieve prijzen van verschillende soorten gesprekken voor de diverse klanten vast te stellen.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 192
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden 
met de levering van gereguleerde
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 5, mag het gemiddelde
retail-tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
roamingspraaktelefonie tijdens elke periode 
tussen 1 oktober en 30 september niet hoger 
liggen dan  EUR 0,40 per minuut. Al deze 
gesprekken die tijdens de betrokken periode 
zijn geïnitieerd en ontvangen, worden bij de 
berekening van het gemiddelde in 
aanmerking genomen.
Het gemiddelde retail-tarief wordt berekend 
door de totale retail-roaminginkomsten uit 
de betrokken gesprekken die tijdens de 
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periode in kwestie zijn geïnitieerd en 
ontvangen, te delen door het
overeenkomstige aantal retail-
roamingminuten. Alle retail-inkomsten die 
verband houden met de levering van 
roaminggesprekken zullen in aanmerking 
worden genomen, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Or. en

Motivering

Voorziet in de regelgeving inzake de gemiddelde retail-tarieven ter aanvulling op het door de 
rapporteur voorgestelde Euro-tarief. Een en ander is nodig om de consumenten te beschermen 
die zich hiervan niet bewust zijn of die hiervoor niet kiezen. Voorstel voor een samengevoegd 
gemiddeld maximum voor zowel geïnitieerde als ontvangen gesprekken om de exploitanten 
zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden bij het vaststellen van de tarieven. Men gaat ervan uit dat
de verordening op 1 juni 2007 van kracht wordt en derhalve zou de retail-regelgeving 3 
maanden na bekendmaking in werking moeten treden. Het aangegeven streefniveau is bedoeld 
om ervoor te zorgen dat alle retail-aanbieders kunnen concurreren. Het noemen van specifieke 
getallen leidt tot een vereenvoudiging van de verordening.

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 193
ARTIKEL 4, ALINEA 1 TER (nieuw)

Het gemiddelde retail-tarief over een 
periode van zes maanden dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
klanten mag niet hoger liggen dan EUR 
0,40 (exclusief BTW). Deze tarieven 
worden automatisch met 5% verlaagd 12 en 
24 maanden nadat de verplichtingen 
krachtens dit artikel van kracht zijn 
geworden.
Om het gemiddelde retail-tarief voor 
roaminggesprekken te berekenen stellen de 
nationale regelgevende instanties van elke 
exploitant de totale inkomsten uit roaming 
vast en delen zij deze door het 
overeenkomstige volume aan verkeer over 
een periode van zes maanden. Zowel de 
geïnitieerde als ontvangen gesprekken 
worden in aanmerking genomen.
Het in alinea 1 bedoelde gemiddelde retail-
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tarief omvatten alle kosten die verband 
houden met de levering van 
roaminggesprekken, zoals  kosten voor het 
opbouwen van een verbinding. 

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 194
ARTIKEL 4

Onverlet artikel 5, mag het totale retail-
tarief, exclusief BTW, dat een 
thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de levering van een 
gereguleerd roaminggesprek niet hoger 
liggen dan 130% van het geldende 
wholesale-maximumtarief voor dat gesprek 
als bepaald overeenkomstig bijlage I. De in 
dit artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten 
alle vaste elementen die verband houden met 
de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals kosten voor het 
opbouwen van een verbinding en opt-in-
vergoedingen.

Onverlet artikel 4 bis, alinea 1 en artikel 10, 
lid 5, mogen de totale gemiddelde
standaardretail-prijzen per minuut, 
exclusief BTW, die een thuisaanbieder mag 
aanrekenen aan zijn roamende klant voor de 
levering van een gereguleerd 
roaminggesprek niet hoger liggen dan 130% 
van het geldende wholesale-maximumtarief 
voor dat gesprek als bepaald overeenkomstig 
bijlage I. De in dit artikel bedoelde 
prijsgrenzen omvatten alle vaste elementen 
die verband houden met de levering van 
gereguleerde roaminggesprekken, zoals 
kosten voor het opbouwen van een 
verbinding en opt-in-vergoedingen.

Or. en

Motivering

Gemiddelde maximumgrenzen voor retail-prijzen op het niveau van de exploitant zijn nodig voor 
de flexibiliteit in combinatie met maximumgrenzen op individueel niveau ter bescherming van de 
consument. Samenvoeging van de artikelen 4 en 6 van het Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Ivo Belet

Amendement 195
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Alternatieve tariefregelingen

Thuisaanbieders mogen klanten 
roamingprijzen aanrekenen die de in 
artikel 4 bepaalde grenzen overschrijden, 
op voorwaarde dat elke klant die een 
aanbod in deze zin aanvaardt, het recht 
heeft op elk moment binnen redelijke 
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termijn zonder financiële sanctie over te 
schakelen op roamingprijzen die aan de 
voorwaarden in artikel 4 voldoen.

Or. nl

Motivering

Om ruimte te laten voor concurrentie en voor winstmarges  is een voldoende marge nodig tussen 
wholesale- en retail-maxima.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 196
ARTIKEL 4, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Thuisaanbieders mogen klanten met post-
paid-contracten roamingprijzen aanbieden 
die de in artikel 4 bepaalde grenzen 
overschrijden, op voorwaarde dat elke klant 
die een aanbod in deze zin aanvaardt, het 
recht heeft op elk moment, met een 
wachttijd van niet meer dan dertig dagen 
en zonder financiële sanctie over te 
schakelen op roamingprijzen die aan de 
voorwaarden in artikel 4 voldoen. Het 
toezicht van de nationale regelgevende 
instanties op de prijzen overeenkomstig 
artikel 8, lid 1 heeft ook betrekking op alle 
roamingprijzen.

Or. en

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 197
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Alternatief tariefstelsel

1. Thuisaanbieders mogen klanten met 
post-paid-contracten roamingprijzen 
aanbieden die de in artikel 4 bepaalde 
grenzen overschrijden, op voorwaarde dat 
elke klant die een aanbod in deze zin 
aanvaardt, het recht heeft op elk moment 
en met een wachttijd van niet meer dan 
dertig dagen, zonder financiële sanctie over 
te schakelen op roamingprijzen die aan de 
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voorwaarden in artikel 4 voldoen. Het 
toezicht van de nationale regelgevende 
instanties op de prijzen overeenkomstig 
artikel 8, lid 1 heeft ook betrekking op alle 
roamingprijzen om na te gaan of wordt 
voldaan aan de gemiddelde prijzen, zoals 
bedoel in artikel 4.
Mits zij de schriftelijke opzegtermijn van 
dertig dagen in acht nemen, kunnen 
gebruikers kosteloos een onbeperkt aantal 
keren in en uit de regeling stappen met 
roamingprijzen die al dan niet voldoen aan 
de vereisten van artikel 4. 
2. Behalve in het geval van bestaande 
gebruikers die na de inwerkingtreding van 
deze verordening, roamingprijzen krijgen 
aangeboden en accepteren, als bedoeld in 
alinea 1, passen thuisaanbieders uiterlijk 
na het aflopen van de in artikel 10, lid 5 
genoemde termijn de tariefstelsels van de 
bestaande gebruikers aan, zodat hun 
tarieven voor roaminggesprekken niet 
hoger liggen dan de in artikel 4 bedoelde 
grenzen.

Or. en

Motivering

Een mogelijkheid voor exploitanten om roamingprijzen aan te bieden die hoger dan de 
gereguleerde niveaus liggen. Het behoeft geen betoog dat dergelijke hogere roamingprijzen, 
willen zij aanvaard worden, moeten worden gecompenseerd door andere voordelen voor de 
consument.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 198
ARTIKEL 4, ALINEA 1 QUATER (nieuw)

Naast het communautaire 
consumententarief, zoals bedoeld in alinea 
2, mag elke thuisaanbieder op basis van 
fair use een vast maandbedrag aanbieden 
waarin alles is inbegrepen en waarop geen 
tariefgrenzen van toepassing zijn. Dit vast 
bedrag zou eu-spraaktelefonieroaming en 
gegevenscommunicatiediensten (met 
inbegrip van SMS en MMS) in de 
Gemeenschap moeten dekken.
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Or. xm

Motivering

Enkel en alleen de nieuwe klanten moeten automatisch het consumentenbeschermingstarief 
krijgen. Zij hebben te allen tijde de mogelijkheid om op een voor hen voordeliger tarief over te 
schakelen. Dit stimuleert ondernemingen om innovatieve tariefmodellen te creëren.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 199
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

schrappen

Or. en

Motivering

Exploitanten zullen onder druk van de concurrentie worden gedwongen hun retailprijzen te 
drukken. Dit mag niet bij verordening worden geregeld. Concurrentie op nationaal niveau staat 
garant voor het doorgeven van kostenbesparingen aan de consument.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 200
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping om de regelgeving inzake geïnitieerde gesprekken van kracht te laten worden op 
hetzelfde moment als regelgeving inzake wholesale-tarieven en ontvangen gesprekken. ??

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 201
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

schrappen
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Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 202
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 203
ARTIKEL 5 BIS (nieuw)

Artikel 5 bis
Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening mogen de retail-
tarieven voor roaminggesprekken in de EU 
niet hoger liggen dan die voor 
binnenlandse gesprekken.

Or. de

Motivering

Om te komen tot een daling van de retail-tarieven moeten eerst de wholesale-tarieven dalen en 
de prijsdaling worden doorgerekend naar de retail-markt toe. Om vrije mededinging en de 
Europese interne markt te garanderen, moeten de tarieven op de retail-markt zich binnen een
jaar kunnen aanpassen.

Amendement ingediend door Nikolaos Vakalis

Amendement 204
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 3 en artikel 4 
treedt in werking op de datum van de 
inwerkingtreding van deze verordening.
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Or. en

Motivering

Onverwijlde toepassing van de tariefgrenzen op zowel wholesale- als retail-niveau is absoluut 
nodig om de prijzen te drukken. Dit is het hoofddoel van de verordening. Hoewel de exploitanten 
afgelopen jaar ingrijpende verlagingen van de wholesale-tarieven hebben aangekondigd, blijven 
bovendien de retail-tarieven nog hoog. Derhalve is een sunrise-clausule af te raden.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 205
ARTIKEL 5, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De verplichting van de artikelen 3 en 7  
treedt in werking twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. de

Motivering

De bedrijven moeten een zekere tijd krijgen om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 206
ARTIKEL 5, ALINEA -1 (nieuw)

De verplichtingen van artikel 3 en 7 treden 
in werking twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening. 

Or. en

Amendement ingediend door Ján Hudacký

Amendement 207
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking twee maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichtingen ten aanzien van de retail-
tarieven treden in werking één maand na 
de verplichtingen ten aanzien van de 
wholesale-tarieven.

Or. en
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Motivering

De exploitanten moeten voer voldoende tijd beschikken om over bilaterale internationale 
roamingovereenkomsten te onderhandelen en andere stappen te nemen die nodig zijn voor de 
toepassing van gereguleerde prijzen. De voorgestelde periode van 2 maanden biedt voldoende 
ruimte voor onderhandelingen, terwijl een extra periode van een maand de bedrijven in staat 
moet stellen om pakketten van gereguleerde retail-prijzen aan te bieden, ook voor 
eindgebruikers.

Amendement ingediend door Pilar del Castillo Vera

Amendement 208
ARTIKEL 5, ALINEA -1 BIS (nieuw)

De verplichtingen van artikel 3 treden in 
werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Maximumgrenzen voor wholesale-prijzen moeten worden toegepast voordat maximumgrenzen 
voor retail-prijzen in werking treden,met name ten aanzien van kleinere exploitanten, die hun 
wholesale-kosten moeten drukken om lagere retail-prijzen te kunnen aanbieden.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 209
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Het oorspronkelijke retail-garantietarief, 
zoals bedoeld in artikel 4, wordt vastgesteld 
uiterlijk drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening en 
de hieruit voortvloeiende verplichtingen 
worden uiterlijk zes maanden na die datum 
van kracht .

Or. es

Motivering

De betreffende verplichtingen moeten zo snel mogelijk van kracht worden, hoewel voldoende tijd 
moet worden gelaten aan de nationale regelgevende instanties om de tarieven op nationaal 
niveau vast te stellen en aan de betrokken exploitanten om hen in staat te stellen hun prijzen en 
dienstverlening aan te passen om aan deze verplichtingen te voldoen.
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Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 210
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de publicatie van 
deze verordening in het Publicatieblad van 
de Europese Unie, indien uit een evaluatie 
op basis van de vastgelegde criteria blijkt 
dat thuisaanbieders binnen de 
bovengenoemde termijn geen redelijke 
prijsverlagingen op de retail-markt hebben 
geïntroduceerd.

Or. pl

Amendement ingediend door Romano Maria La Russa

Amendement 211
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 3 en artikel 4 
treedt in werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichtingen van artikel 4 bis treden 
in werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening. 
Naleving van artikel 4 bis zal in eerste 
instantie worden geëvalueerd negen 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening en daarna om de zes maanden.

Or. en

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 212
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

1. De verplichting van artikel 3 treedt in 
werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. fr

Motivering

Een termijn van drie maanden voor de tenuitvoerlegging is noodzakelijk voor de wholesale-
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tarieven, omdat de exploitanten die tijd nodig hebben om deze nieuwe tarieven te verwerken in 
hun bestaande roamingovereenkomsten.
Wat de retail-tarieven betreft, is een termijn van zes maanden nodig om de exploitanten de tijd te 
gunnen om nieuwe tarieven en nieuwe aanbiedingen vast te stellen en te implementeren, de 
vereiste technische ontwikkelingen door te voeren, de communicatiedragers voor hun klanten te 
produceren en de commerciële en klantenserviceteams op te leiden.

Amendement ingediend door Giles Chichester

Amendement 213
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening,
onverlet artikel 10, lid 5.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling dat de wholesale-regelgeving van kracht wordt 2 maanden na de 
bekendmaking van deze verordening (om tijd te laten voor de inwerkingtreding van de 
operationele procedures, bijv. facturering). Een extra periode van een maand voor de toepassing 
van de retail-controles is nodig om de operationele procedures inzake retail in werking te laten 
treden en cash-flow-problemen te ondervangen, indien de winsten van de verlaagde wholesale-
tarieven op zich laten wachten.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 214
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. de

Motivering

Het Euro-tarief moet drie maanden na de inwerkingtreding van de verordening worden 
ingevoerd.
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Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 215
ARTIKEL 5

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement ingediend door Dominique Vlasto

Amendement 216
ARTIKEL 5, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening. De 
conformiteit met artikel 4, punt 2, wordt 
gecontroleerd voor het eerst twaalf 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening, daarna om de zes maanden.

Or. fr

Motivering

Een termijn van drie maanden voor de tenuitvoerlegging is noodzakelijk voor de wholesale-
tarieven, omdat de exploitanten die tijd nodig hebben om deze nieuwe tarieven te verwerken in 
hun bestaande roamingovereenkomsten.

Wat de retail-tarieven betreft, is een termijn van zes maanden nodig om de exploitanten de tijd te 
gunnen om nieuwe tarieven en nieuwe aanbiedingen vast te stellen en te implementeren, de 
vereiste technische ontwikkelingen door te voeren, de communicatiedragers voor hun klanten te 
produceren en de commerciële en serviceteams op te leiden.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 217
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door 
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 
per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 

schrappen
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overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

Or. en

Motivering

Ingelast in artikel 4.

Amendement ingediend door Angelika Niebler en Jan Christian Ehler

Amendement 218
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door 
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 
per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

schrappen

Or. de

Motivering

Een omvattende regulering van de retail-markt is niet nodig. Het Euro-tarief zal ervoor zorgen 
dat in ieder geval aan de roamende klanten een transparanter en verbruikervriendelijker tarief 
wordt aangeboden.

Amendement ingediend door Francisca Pleguezuelos Aguilar

Amendement 219
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door 

schrappen
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die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 
per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

Or. es

Motivering

Dit soort gesprekken is reeds opgenomen in artikel 4.

Amendement ingediend door Erika Mann

Amendement 220
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan
zijn roamende klant voor de ontvangst door 
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 
per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Alexander Alvaro en Jorgo Chatzimarkakis

Amendement 221
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door 
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 

schrappen
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per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

Or. en

Amendement ingediend door Herbert Reul, Werner Langen en Daniel Caspary

Amendement 222
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 
per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

schrappen

Or. de

Motivering

Om verstoring van de markt te voorkomen en de mededingingspositie van aanbieders van 
mobiele telefonie te garanderen, moeten de internationale roamingtarieven geregeld worden op 
wholesale-niveau en niet op retail-niveau.

Amendement ingediend door Gunnar Hökmark

Amendement 223
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de ontvangst door 
die klant van een spraaktelefoniegesprek 
bij roaming op een bezocht netwerk mag, 

schrappen
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per minuut, niet meer bedragen dan 130% 
van het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten 
en opt-in-vergoedingen.

Or. en

Motivering

Exploitanten zullen onder druk van de concurrentie worden gedwongen hun retailprijzen te 
drukken. Dit mag niet bij verordening worden geregeld. Concurrentie op nationaal niveau staat 
garant voor het doorgeven van kostenbesparingen aan de consument.

Amendement ingediend door Daniel Caspary

Amendement 224
ARTIKEL 6

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de ontvangst door die 
klant van een spraaktelefoniegesprek bij 
roaming op een bezocht netwerk mag, per 
minuut, niet meer bedragen dan 130% van 
het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten en 
opt-in-vergoedingen.

Een thuisaanbieder mag aan zijn roamende 
klant geen kosten aanrekenen. Deze 
omvatten alle vaste elementen die verband 
houden met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten en 
opt-in-vergoedingen. Bovendien mag de 
exploitant van een bezocht netwerk geen 
kosten aanrekenen aan de thuisaanbieder.

Or. de

Motivering

Doel van de nieuwe roaming-regeling voor de EU is ervoor te zorgen dat ontvangende 
gesprekken in de gehele EU altijd kosteloos zijn.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 225
ARTIKEL 6
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Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan zijn 
roamende klant voor de ontvangst door die 
klant van een spraaktelefoniegesprek bij 
roaming op een bezocht netwerk mag, per 
minuut, niet meer bedragen dan 130% van 
het gemiddelde tarief voor mobiele 
gespreksafgifte als gepubliceerd 
overeenkomstig artikel 10, lid 3. De in dit 
artikel bedoelde tariefgrenzen omvatten alle 
vaste elementen die verband houden met de 
levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten en 
opt-in-vergoedingen.

Het totale retail-Euro-tarief, exclusief 
BTW, dat een thuisaanbieder mag 
aanrekenen aan zijn roamende klant voor de 
ontvangst door die klant van een 
spraaktelefoniegesprek bij roaming op een 
bezocht netwerk mag, per minuut, niet meer 
bedragen dan 100% van het gemiddelde 
tarief voor mobiele gespreksafgifte als 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 10, 
lid 3. De in dit artikel bedoelde tariefgrenzen 
omvatten alle vaste elementen die verband 
houden met de levering van gereguleerde 
roaminggesprekken, zoals one-off-kosten en 
opt-in-vergoedingen.

Or. it

Motivering

Het gemiddelde tarief voor mobiele gespreksafgifte is door de band al hoog voor de consument 
die een gesprek ontvangt.

Amendement ingediend door Reino Paasilinna, namens de PSE-Fractie

Amendement 226
ARTIKEL 6 BIS (nieuw)

Artikel 6 bis
Verkeerssturing

Verkeerssturingstechnieken worden niet 
ingezet om te verhinderen dat roamende 
klanten manueel een netwerk kiezen. Deze 
keuze blijft mogelijk tot de roamende klant 
zijn apparaat heeft uitgeschakeld of het 
bezochte netwerk heeft verlaten.

Or. en


