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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende roaming op publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap en tot 
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader 
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
(COM (2006)0382 – C6-0244/2006 –2006/0133 (COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM
(2006)0382)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0244/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming en de Commissie cultuur en onderwijs (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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 

(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 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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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.

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 voor consumenten 
gunstigere voorwaarden kennen, zijn er 
nog steeds aanwijzingen dat de prijzen de 
kosten niet behoorlijk weerspiegelen.

Amendement 2
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.

Motivering

De laatste maanden is er een doorlopende discussie gaande waarin exploitanten hiervan 
bewust worden. De industrie lijkt reeds prijsregulering te verwachten. Verdere vertraging is 
derhalve niet gerechtvaardigd.

Amendement 3
OVERWEGING 15 BIS (nieuw)
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(15 bis) Op wholesale-niveau mag geen 
exploitant van het buitenlandse netwerk 
in staat zijn een andere exploitant 
tarieven boven het maximale tarief per 
minuut aan te rekenen. Op retail-niveau 
dient tevens een tarief op of onder het 
maximumtarief per minuut (het “Euro-
tarief”) te worden ingevoerd waarvoor 
consumenten te allen tijde moeten kunnen 
kiezen en dat zij met iedere bestaande 
belbundel voor nationale diensten moeten 
kunnen combineren.

Motivering

Het invoeren van een maximum-opt-in-tarief per minuut in plaats van het reguleren van de 
gehele retail-markt biedt de consument bescherming, maar tegelijk laat het 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 4
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). 
Aangezien de verschillen in de kosten 
voor de levering van internationale 
roamingdiensten tussen geïnitieerde en 
ontvangen oproepen binnen een bezocht 
land, oproepen vanuit dat land terug naar 
het thuisland van de roamende klant, van 
het thuisland naar het bezochte land of 
naar of vanuit een derde land binnen de 
Gemeenschap verwaarloosbaar lijken, 
moet een enkele vermenigvuldigingsfactor 
worden gebruikt voor de berekening van 
het maximale wholesale-tarief.
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Amendement 5
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, te 
berekenen als het gemiddelde van piek- en 
daltarieven, 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.

Motivering

Er zijn aanwijzingen dat in de meeste lidstaten nationale regelgevende instanties gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte hebben gereguleerd als een gemiddelde van piek- en 
daltarieven. Deze grondslag lijkt derhalve minder fraudegevoelig dan die waarin alleen 
rekening wordt gehouden met piektarieven.
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Amendement 6
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 maximum van het facultatieve 
Euro-tarief 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.

Amendement 7
OVERWEGING 20 BIS (nieuw)

(20 bis) Teneinde de concurrentie in de 
markt voor internationale mobiele 
gegevenscommunicatiediensten te 
vergroten en de tarieven van nieuwe 
diensten zoals MMS (Multimedia 
Messaging Service), mobiel internet en 
mobiele tv voor de consument transparant 
en vergelijkbaar te maken, moeten de 
thuisaanbieders worden verplicht om 
naast het Euro-tarief een vast 
maandbedrag bieden waarin alles is 
inbegrepen, inclusief alle internationale 
roaming- en 
gegevenscommunicatiediensten die door 
de thuisaanbieder worden aangeboden. 
Het vaste bedrag moet consumenten in 
staat stellen belbundels in heel Europa te 
vergelijken en hen derhalve in staat 
stellen uit een groter aantal 
thuisaanbieders te kiezen.

Motivering

De rapporteur onderschrijft de algemene stelling van de Commissie dat op basis van de 
beschikbare informatie (oftewel de effectenbeoordeling) de prijsregulering van internationale 
gegevensdiensten het bestek van deze verordening te buiten zou gaan. Er zijn echter sterke 
aanwijzingen dat de markt voor gegevensoverdracht niet goed functioneert. Door de 
invoering van een in heel Europa geldend vast bedrag zouden belbundels in de hele Europese 
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Unie voor de consument te vergelijken worden. Dit zou de concurrentie op de markt vergroten 
en mogelijkerwijs leiden tot een daling in gegevens-roamingtarieven.

Amendement 8
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

Amendement 9
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

Amendement 10
OVERWEGING 23

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

schrappen
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innovatieve consumententarieven die 
gunstiger zijn dan het in deze verordening 
bedoelde maximumtarief per minuut.

Amendement 11
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 en voor het 
verzenden en ontvangen van gegevens
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. Deze informatie moet tarieven 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken en het verzenden en 
ontvangen van gegevens op ieder 
beschikbaar bezocht netwerk in de 
betreffende lidstaat omvatten. De 
informatie moet verschillen tussen piek-
en daltarieven en andere variaties in de 
tijd markeren. Binnen een uur na het 
binnenkomen van een andere lidstaat is 
een roamende klant gerechtigd van 
zijn/haar thuisleverancier een 
automatische SMS, of een andere voor 
visueel gehandicapte klanten geschikte 
dienst, te ontvangen met gepersonifieerde 
prijsinformatie over de retail-tarieven 
voor het initiëren en ontvangen van 
gesprekken en voor het verzenden en 
ontvangen van informatie door die klant 
in de bezochte lidstaat. Klanten moeten de 
mogelijkheid hebben te allen tijde te 
wisselen tussen push mode (automatische 
SMS) en pull mode (SMS op verzoek).



PE 384.334v01-00 12/29 PR\649863NL.doc

NL

Amendement 12
OVERWEGING 26 BIS (nieuw)

(26 bis) Transparantie vergt ook dat de 
aanbieders informatie moeten verstrekken 
over hun roaming-tarieven wanneer 
klanten zich op hun diensten abonneren 
en dat zij klanten op gezette tijden en bij 
belangrijke wijzigingen opnieuw 
informeren over hun roamingtarieven. 
Thuisleveranciers moeten klanten in het 
bijzonder regelmatig volledige informatie 
verstrekken over de voorwaarden 
betreffende het Euro-tarief en het vaste 
maandbedrag op gelijke voet als waarmee 
klanten worden geïnformeerd over 
daarnaast bestaande roaming-tarieven 
Thuisleveranciers moeten klanten ook 
informeren over de wijze waarop zij 
kunnen wisselen tussen de verschillende 
tariefsystemen.

Amendement 13
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 

(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 
geïnitieerde of ontvangen
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 instanties moeten 
de Commissie de eerste zes maanden na 
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voor de mobiele gebruikers. de inwerkingtreding van deze verordening 
elke maand de resultaten van dergelijke 
controles mededelen. In de informatie 
moet een onderschei worden gemaakt 
tussen ondernemingen, post-paid- en pre-
paid-klanten. De Commissie moet het 
eerste jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening elke maand een verslag 
over de ontwikkelingen publiceren. De 
nationale regelgevende instanties moeten 
erover waken dat actuele informatie over 
de toepassing van deze verordening 
beschikbaar wordt gemaakt voor de 
mobiele gebruikers.

Amendement 14
OVERWEGING 31 BIS (nieuw)

(31 bis) Prijsregulering op wholesale-
niveau moet worden beëindigd als een 
goed functionerende effectenbeurs in het 
leven is geroepen waarop minuten en/of 
bits roamingrechten kunnen worden 
verhandeld.

Motivering

Een goed functionerende effectenbeurs waarop anoniem minuten en/of bits roamingrechten 
kunnen worden verhandeld zou gelijke concurrentievoorwaarden voor alle exploitanten 
creëren zonder discriminatie van kleinere exploitanten of van exploitanten die in directe 
mededinging jegens elkaar opereren. Een wholesale-prijsstop die het zelfde resultaat tot doel 
heeft, zou dan niet meer nodig zijn.

Amendement 15
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 

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijk mechanisme ingevoerd, 
gebaseerd op de 'Europese-
thuismarktaanpak', 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 
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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.

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 
maar zowel prikkels voor innovatie als 
keuze voor de consument worden 
gehandhaafd. 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.

Amendement 16
ARTIKEL 1, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de verhoging van 
prijstransparantie en de verbetering van 
de levering van tariefinformatie aan 
gebruikers van internationale 
roamingdiensten, met inbegrip van 
gegevenscommunicatiediensten.

Amendement 17
ARTIKEL 2, LID 2, PUNT 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) “gereguleerd roaminggesprek”, een 
mobiel spraaktelefoniegesprek, op of 
afkomstig van een bezocht netwerk 
geïnitieerd of ontvangen door de roamende 
klant en ontvangen op een openbaar 
telefoonnetwerk binnen de Gemeenschap;

Amendement 18
ARTIKEL 3, LID 1 BIS (nieuw)
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Voor het leveren van internationale 
roamingdiensten heeft elke 
thuisaanbieder toegang tot, en recht op 
het gebruik van, terrestrische publieke 
mobiele netwerken die zijn gelegen in 
andere lidstaten dan dat van het 
thuisnetwerk.

Amendement 19
ARTIKEL 4, TITEL

Retail-tarieven voor het initiëren van 
gereguleerde roaminggesprekken

Retail-tarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gereguleerde 
roaminggesprekken

Amendement 20
ARTIKEL 4, LID 1

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 [ x %] 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 
roamiunggesprekken. 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 in dit artikel bedoelde tariefgrenzen 
zijn van toepassing op een Euro-tarief dat 
elke thuisaanbieder moet aanbieden. 
Klanten mogen naar keuze wisselen van 
of naar het Euro-tarief en een dergelijke 
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wisseling is kosteloos en vrij van 
strafheffingen en mag geen voorwaarden 
of beperkingen meebrengen die 
betrekking hebben op bestaande 
elementen van het abonnement. Het 
Euro-tarief kan met elke belbundel 
worden gecombineerd.

Motivering

Het invoeren van een prijsgereguleerd gestandaardiseerd opt-in-tarief in plaats van het 
reguleren van de gehele retail-markt biedt de consument bescherming, maar tegelijk laat het 
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 21
ARTIKEL 4, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Naast het Euro-tarief waarin lid 1 
voorziet, biedt elke thuisaanbieder op 
basis van fair use een vast maandbedrag 
waarin alles is inbegrepen en waarop 
geen tariefgrenzen van toepassing zijn 
Het vaste bedrag dekt internationale 
spraaktelefonie- en 
gegevenscommunicatiediensten (met 
inbegrip van SMS en MMS) binnen de 
Gemeenschap.

Motivering

De rapporteur onderschrijft de algemene stelling van de Commissie dat op basis van de 
beschikbare informatie (oftewel de effectenbeoordeling) de prijsregulering van internationale 
gegevensdiensten het bestek van deze verordening te buiten zou gaan. Er zijn echter sterke 
aanwijzingen dat de markt voor gegevensoverdracht niet goed functioneert. Door de 
invoering van een in heel Europa geldend vast bedrag zouden belbundels in de hele Europese 
Unie voor de consument te vergelijken worden. Dit zou de concurrentie op de markt vergroten 
en mogelijkerwijs leiden tot een daling in gegevens-roamingtarieven.

Amendement 22
ARTIKEL 5, LID 1
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De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking zes maanden na de
inwerkingtreding van deze verordening.

De verplichting van artikel 4 treedt in 
werking op de dag van inwerkingtreding 
van deze verordening, onverlet artikel 10, 
lid 5.

Motivering

De laatste maanden is er een doorlopende discussie gaande waarin exploitanten hiervan 
bewust worden. De industrie lijkt reeds prijsregulering te verwachten. Verdere vertraging is 
derhalve niet gerechtvaardigd.

Amendement 23
ARTIKEL 6

Artikel 6
Retail-tarieven voor de ontvangst van 
gesprekken bij roaming in de 
Gemeenschap

schrappen

Het totale retail-tarief, exclusief BTW, dat 
een thuisaanbieder mag aanrekenen aan 
zijn roamende klant voor de levering van 
telefoongesprekken op eenbbezocht 
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 eenmalige 
kosten en opt-in-vergoedingen.

Amendement 24
ARTIKEL 7, LID 1

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

1. Elke thuisleverancier verstrekt iedere
roamende klant op verzoek 
gepersonaliseerde informatie over de retail-
tarieven voor het initiëren en ontvangen 
van gesprekken en voor het verzenden en 
ontvangen van SMS en MMS en andere 
gegevenscommunicatieroamingdiensten
door diezelfde klant in de bezochte lidstaat.
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Amendement 25
ARTIKEL 7, LID 2

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

schrappen

Amendement 26
ARTIKEL 7, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Binnen een uur na het 
binnenkomen van een andere lidstaat is 
een roamende klant gerechtigd van 
zijn/haar thuisleverancier een 
automatische SMS, of een andere voor 
visueel gehandicapte klanten geschikte 
dienst, te ontvangen die alleen 
gepersonaliseerde prijsinformatie bevat 
over de retail-tarieven voor het initiëren 
en ontvangen van gesprekken en voor het 
verzenden en ontvangen van SMS en 
MMS en enige andere 
informatiecommunicatiedienst door die 
klant op elk netwerk in de bezochte 
lidstaat. Klanten kunnen te allen tijde 
wisselen tussen push mode (oftewel 
automatische prijsinformatie per SMS) en 
pull mode (oftewel prijsinformatie per 
SMS op verzoek).

Amendement 27
ARTIKEL 7, LID 3
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3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos, zowel 
wat het doen van het verzoek als wat het 
ontvangen van de desbetreffende 
informatie betreft.

3. De hierboven bedoelde 
informatieverstrekking is kosteloos.

Amendement 28
ARTIKEL 7, LID 4

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

schrappen

Amendement 29
ARTIKEL 7, LID 5

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

5. De thuisaanbieders verstrekken nieuwe 
klanten bij het afsluiten van hun 
abonnement alle informatie over de door 
hen gehanteerde roamingtarieven. Zij
geven aan hun klanten ook op gezette 
tijden, en bovendien telkens wanneer er 
een belangrijke wijziging is, een 
actualisering van de gehanteerde tarieven. 
Thuisaanbieders verstrekken iedere klant 
onmiddellijk volledige informatie over de 
voorwaarden betreffende het in artikel 4, 
lid 1 genoemde Euro-tarief en het in 
artikel 4, lid 2 genoemde vaste 
maandbedrag en geven uitleg over de 
wijze van overschakelen van een van deze 
verplichte tarieven op de andere.

Amendement 30
ARTIKEL 8, LID 6

6. De nationale regelgevende instanties 
zien toe op de ontwikkeling van de 

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

wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van 
spraaktelefonieroamingdiensten met name 
in de meest perifere regio's van de 
Gemeenschap, en delen de resultaten van 
die monitoring de eerste zes maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
elke maand aan de Commissie mede. In 
de informatie wordt een onderscheid 
gemaakt tussen ondernemingen, post-
paid- en pre-paid-klanten.
Op basis van de verslagen van de 
nationale regelgevende instanties en 
gezien het advies van de Europese Groep 
van regelgevende instanties, verstrekt de 
Commissie het Parlement en de Raad 
binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een analyse van internationale wholesale-
en retail-roamingprijzen in de 
Gemeenschap. Als de internationale 
retail-roamingprijzen na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet aanzienlijk zijn gedaald, past de 
Commissie volgens de in artikel 13, lid 2 
genoemde 
reguleringsonderzoeksprocedure de in 
bijlage 1 genoemde 
vermenigvuldigingsfactor voor het tarief 
voor mobiele gespreksafgifte aan.

Amendement 31
ARTIKEL 8, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De nationale regelgevende 
instanties zien toe op de ontwikkeling van 
de wholesale- en retail-tarieven voor de 
levering aan roamende klanten van SMS 
en andere 
gegevenscommunicatiediensten, en delen 
de resultaten van die monitoring de eerste 
zes maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening elke maand aan de 
Commissie mede. In de informatie wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 
ondernemingen, post-paid- en pre-paid-
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klanten. 
Op basis van de verslagen van de 
nationale regelgevende instanties 
verstrekt de Commissie het Parlement en 
de Raad binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
een analyse van internationale wholesale-
en retail-roamingprijzen in de 
Gemeenschap. Als de internationale 
retail-gegevensroamingprijzen na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
niet aanzienlijk zijn gedaald, beoordeelt 
de Commissie de noodzaak van een 
verordening voor de prijsreductie voor de 
levering van internationale 
gegevensroamingdiensten en dient zij, als 
dit gepast is, een voorstel in.

Amendement 32
ARTIKEL 12, LID 1

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

De Commissie evalueert de resultaten van 
deze verordening en brengt daarover 
uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 
verslag uit bij het Europees Parlement en 
de Raad. In haar verslag omschrijft de 
Commissie haar redenen om de 
verordening onverkort van kracht te laten 
zijn, de mate waarin de invoering van “de 
beller betaalt”-bepalingen gepast is dan 
wel de verordening eventueel in te trekken, 
dit in het licht van de marktontwikkelingen 
en de concurrentievoorwaarden en het al 
dan niet aanwezig zijn van een goed 
functionerende effectenbeurs waarop 
minuten en bits roamingrechten worden 
verhandeld. Voor dit doel kan de 
Commissie bij de lidstaten en de nationale 
regelgevende instanties informatie 
opvragen die onverwijld wordt 
toegezonden.
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Amendement 33
BIJLAGE 1

Wholesale-tarieven voor gereguleerde 
roaminggesprekken als bedoeld in artikel 3

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

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

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

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

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

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

Amendement 34
BIJLAGE II, PUNT 1, PUNT A

(a) “nationaal gewogen gemiddeld tarief (a) "nationaal gewogen gemiddeld tarief 
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voor mobiele gespreksafgifte”, het 
gemiddelde van de tarieven voor mobiele 
gespreksafgifte per AMM-exploitant 
(Aanmerkelijke MarktMacht), gewogen op 
basis van het aantal actieve abonnees per 
AMM-exploitant;

voor mobiele gespreksafgifte", het 
gemiddelde van de tarieven voor mobiele 
gespreksafgifte per AMM-exploitant 
(Aanmerkelijke MarktMacht), gewogen op 
basis van de totale hoeveelheid verkeer in 
minuten per AMM-exploitant;

Amendement 35
BIJLAGE II, PUNT 1, PUNT B

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

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

Amendement 36
BIJLAGE II, PUNT 1, PUNT D

(d) “actieve abonnees per AMM-
exploitant”, de som van het aantal eigen 
actieve abonnees van elke AMM-
exploitant en het aantal actieve abonnees 
van alle andere aanbieders van mobiele 
telefonie die het netwerk van de AMM-
exploitant gebruiken voor de afgifte van 
spraaktelefonie aan hun klanten;

schrappen

Amendement 37
BIJLAGE II, PUNT 1, PUNT E

(e) “actieve abonnees”, actieve abonnees schrappen
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van mobiele netwerken (zowel pre-paid als 
post-paid) bepaald overeenkomstig een 
door de betrokken nationale regelgevende 
instantie goedgekeurde methodologie.

Amendement 38
BIJLAGE II, PUNT 2

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

Het overeenkomstig artikel 10, lid 3, 
gepubliceerde gemiddelde tarief voor 
mobiele gespreksafgifte is het gemiddelde 
van de nationale gewogen gemiddelde 
tarieven voor mobiele gespreksafgifte. Dit 
tarief wordt berekend met gebruikmaking 
van de in het onderstaande punt (3) 
bedoelde gegevens die door de nationale 
regelgevende instanties aan de Commissie 
zijn medegedeeld na een verzoek daartoe 
overeenkomstig artikel 10, lid 2 of 4.
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TOELICHTING

Inleiding

Wanneer over een interne markt in mobiele communicatie in Europa wordt gesproken, is 
het vermogen van de Europese burgers om op reis buiten hun thuisland hun mobiele telefoons 
te gebruiken daarvan een kernelement. De huidige roamingmarkt laat duidelijk zien slecht te 
werken, wat Europese burgers belemmert in het gebruik van hun mobiele telefoons als zij van 
de ene lidstaat naar de andere gaan. 

Wij ondersteunen het algemene streven van het voorstel van de Commissie voor een 
verordening betreffende roaming op publieke netwerken binnen de Gemeenschap. Wij zijn 
echter van oordeel dat het kan worden verbeterd als het gaat om grotere prijstransparantie 
voor de consument opdat de consument in staat is een geïnformeerde keuze te maken, en 
het creëren van gelijke concurrentievoorwaarden voor exploitanten van mobiele netwerken 
teneinde de concurrentie op de interne roamingmarkt te vergroten.  

Het Europees Parlement respecteert de zorg van de Commissie voor de regulering van de 
kosten van internationale mobiele diensten voor gegevensoverdracht op basis van de 
beschikbare informatie over dit marktsegment, met name zonder degelijke 
effectenbeoordeling. Desondanks wijst het Europees Parlement op de grote noodzaak om dit 
marktsegment nauwkeurig te beoordelen en te monitoren aangezien er sterke aanwijzingen 
lijken te zijn dat de markt slecht werkt.

I. Slecht werkende markt

1. Zeer hoge prijzen
Het prijspeil van mobile communicatiediensten die worden aangeboden aan roamende 
consumenten varieert al geruime tijd van hoog tot, vaak, buitensporig hoog. Hoewel in het 
bijzonder tarieven op retail-niveau onverdedigbaar hoog zijn, zijn er aanwijzingen dat ook 
op wholesale-niveau de door de netwerkexploitanten gehanteerde tarieven, met name die van 
kleinere exploitanten, veel hogerliggen dan de kosten van de thuisaanbieders en aldus eerlijke 
concurrentie belemmeren. 

2. Gebrek aan transparantie
De Europese burgers hebben behoefte aan feilloos werkende communicatie. Aangezien acht 
van de tien EU-burgers een mobiele telefoon hebben en gegeven het feit dat in sommige 
lidstaten de penetratiegraad 100% overschrijdt (Italië 123,2%, Portugal 117,1%, VK 
116,3%)1, is de noodzaak duidelijk. Daartoe zijn transparante tariefmechanismen 
essentieel. Op business-to-business-niveau moet transparantie het functioneren van de interne 
markt waarborgen. Op het niveau van handel tussen bedrijven enerzijds en consumenten 
anderzijds is de belangrijkste doelstelling dat de consument volledige en vergelijkbare 

  
1Per ultimo vierde kwartaal 2005
Bron: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.
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informatie wordt verstrekt omtrent geldende tarieven, opdat de consument een goed 
geïnformeerde keuze kan maken.

II. Nadelen van een niet-werkende interne markt voor telecommunicatie

1. Niet bereiken van de doelstellingen van de Lissabonstrategie
De belangrijkste doelstelling van de agenda van Lissabon is om Europa in 2010 tot de 
meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te maken. De Europese Raad van maart 
2005 riep de Commissie, de Raad en de lidstaten op de Lissabonstrategie een nieuwe 
impuls te geven door zich opnieuw te concentreren op groei en werkgelegenheid in 
Europa. Een billijk werkende arbeidsmarkt zou groei kunnen stimuleren en een 
concurrerende Europese economie een nieuwe impuls kunnen geven. Om het algemene 
concurrentievermogen van de Europese markt te waarborgen, is een dynamische interne 
markt zonder interne barrières noodzakelijk. Onverdedigbaar hoge prijzen die klanten 
belemmeren in het gebruik van hun mobiele telefoon vormen een barrière voor de interne 
dienstenmarkt. 

2. Niet creëren van een interne kennismarkt
De markt voor mobiele communicatie, die onderdeel is van de bredere markt voor diensten 
van de informatiemaatschappij, omvat niet alleen spraaktelefonie, maar ook de levering van 
andere nieuwere mobiele communicatiediensten. In het bijzonder VOIP, 3G-netwerken, GPS, 
Wi-Fi, mobiel internet en tv, maar ook nieuwe mobiele telefoons die op grotere schaal 
mobiele gegevensoverdracht mogelijk maken, zijn veelbelovende ontwikkelingen die niet 
belemmerd moeten worden door een gebrek aan vraag door afschrikkende prijzen.   

3. Zelfregulering werkt niet
Zelfregulering zou betekenen dat exploitanten of organisaties gingen onderhandelen en het 
onderling eens werden over richtsnoeren op Europees niveau. Exploitanten zouden 
aanzienlijke prijsdalingen op wholesale- en retail-niveau moeten garanderen. Het lijkt erop 
dat dergelijke voorstellen tot dusver niet zijn gedaan. 

4. Niet-werken in cijfers
Onderzoek heeft aangetoond dat

• bijna acht van de tien Europeanen een mobiele telefoon heeft;
• gebruikers van een mobiele telefoon zeer sterk rekenen op internationale 

roamingdiensten, aangezien de meerderheid van de gebruikers (negen van de tien) 
voor die formule kiest als zij naar het buitenland reizen, in plaats van het kopen van 
een nieuwe SIM-kaart;

• een duidelijke meerderheid van de gebruikers hun mobiele communicatie beperkt als 
zij naar het buitenland reizen;

• buitensporige communicatiekosten verreweg (81% van de antwoorden) de 
belangrijkste reden zijn waarom Europeanen op reis in het buitenland hun telefoon 
minder vaak gebruiken;

• er een aanzienlijk gebrek aan transparantie met betrekking tot prijzen is, aangezien 
vier van de tien Europeanen geen duidelijk beeld heeft van de kosten van hun 
telefoongesprekken;
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• een duidelijke meerderheid van de Europeanen (70% van de antwoorden) wil dat de 
Europese Unie actie onderneemt om de prijs van gesprekken en tekstberichten te 
reguleren zodat de roamingtarieven niet onredelijk veel hoger zijn dan lokale tarieven.

B. Voorgestelde verbeteringen

Het creëren van een goed werkende Europese interne telecommunicatiemarkt is het 
uiteindelijke doel van deze verordening. Geografische barrières die dynamische concurrentie 
belemmeren, moeten worden overwonnen. Transparantie voor zowel de consumenten als voor 
de industrie moet worden vergroot en deze kan deels bijdragen tot het bereiken van de 
algemene doelstelling.

5. Regulering op wholesale-niveau

Prijsregulering op wholesale-niveau is de belangrijkste aandrijver voor het bereiken van 
de hierboven uiteengezette doelstellingen. Prijsregulering moet gelijke 
concurrentievoorwaarden creëren voor grote en kleine, oude en jonge (markttoegang), 
noordelijke en zuidelijke (toerisme) en oostelijke en westelijke (inkomensniveau) exploitanten 
om zo concurrentie te waarborgen. Om eerlijke concurrentie te waarborgen, worden alle 
exploitanten onderworpen aan een verplichte levering van roamingdiensten op wholesale-
niveau.

De grondslag voor de regulering op wholesale-niveau moet transparant, niet fraudegevoelig 
en gelijkelijk van toepassing in alle lidstaten zijn en mag geen buitensporige administratieve 
belasting voor regelgevende instanties vormen.

De regulering op wholesale-niveau moet zijn gebaseerd op gespreksafgiftetarieven die 
worden berekend als een gemiddelde van alle 27 lidstaten. De absolute prijsstop op 
wholesale-niveau wordt berekend door het gemiddelde gespreksafgiftetarief te 
vermenigvuldigen met een enkele factor. Geen enkele netwerkexploitant mag een andere 
exploitant tarieven boven deze maximumgrens aanrekenen.

Prijsregulering op wholesale-niveau moet onverwijld in werking treden.

6. Uitdovingsclausule

Als de industrie een effectenbeurs zou opzetten die de hele Europese roamingmarkt dekt 
(inkomende en uitgaande gesprekken), dan zouden exploitanten die hun hele volume aan 
roamingrechten in minuten op deze effectenbeurs verhandelen niet langer worden 
onderworpen aan regulering op wholesale-niveau.

7. Regulering op retail-niveau

Prijsregulering op retail-niveau moet bovenal waarborgen dat door exploitanten op wholesale-
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niveau toegekende prijsdalingen worden doorgegeven aan de consumenten terwijl 
exploitanten voldoende ruimte houden om nieuwe diensten en belbundels te ontwikkelen.

De absolute prijsstop op retail-niveau zal alleen van toepassing zijn op een gereguleerd 
retail-tarief (“Euro-tarief”) dat elke exploitant verplicht is aan te bieden.  Dit tarief moet 
bestaan uit een tarief per gesprek of per tijdseenheid waarin alles is inbegrepen en het kan 
indien nodig door het Europees Parlement en de Europese Raad worden aangepast. 
Exploitanten zijn verplicht volledige informatie over de voorwaarden van dit tarief te 
verstrekken en de consument in staat te stellen op eenvoudige wijze te kiezen voor het “Euro-
tarief”.

Om de concurrentie op de markt voor mobiele gegevensoverdracht te vergroten en prijzen 
voor roamingdiensten in heel Europa vergelijkbaar te maken, zullen expoitanten ook worden 
verplicht een internationaal vast maandtarief aan te bieden waarin alles is inbegrepen. Dit 
vaste tarief moet de basisvergoeding, tarieven voor nationale en internationale 
roaminggesprekken, tarieven voor mobiele gegevensoverdracht (SMS, MMS, mobiele tv enz.) 
en tarieven voor welke dienst dan ook die op een later moment aan de consument wordt 
aangeboden, bevatten. Op het vaste tarief zal geen prijsregulering worden toegepast. 

Als exploitanten aan beide eisen (“Euro-tarief” en vast tarief waarin alles is inbegrepen) 
voldoen, zullen alle bestaande of nieuwe internationale roamingtariefmodellen niet 
worden onderworpen aan regulering waardoor exploitanten alle vrijheid wordt gelaten om 
hun dienstenpakketten op maat te snijden.
Prijsregulering op retail-niveau moet onverwijld in werking treden en zal ophouden te bestaan 
wanneer de geografische prijsbarrières zijn overwonnen en er een goed werkende interne 
markt is gevestigd.

8. Transparantie

Een actief “push-systeem” heeft de voorkeur boven prijsinformatie op verzoek (“pull-
systeem”). Om spam te voorkomen, moet de informatie worden beperkt tot de aanduiding van 
prijzen en moet aan consumenten de mogelijkheid worden gegeven desgewenst over te 
schakelen naar een “pull-systeem”.

Consumenten moeten real-time worden geïnformeerd over de kosten waar zij mee te maken 
krijgen tijdens het roamen.

De proportionaliteit van de kosten van het informeren van de consumenten moet worden 
gewaarborgd. 

Om in staat te zijn om op wholesale-niveau toegekende prijsverlagingen door de te geven, 
moet de transparantie betreffende de tussen exploitanten aangerekende prijzen worden 
vergroot. Zo lang er geen Europese regelgevende instantie is, wordt nationale regelgevende 
instanties verzocht te waken over transparantie.

9. Nadere stappen
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Het Europees Parlement verzoekt de Commissie de prijsontwikkelingen in de 
internationale mobiele gegevensoverdracht nauwgezet te monitoren en de noodzaak van 
nadere regulering op dit terrein te beoordelen. De rapporteur attendeert op het grote risico 
voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën op dit terrein door buitensporige prijzen. 

C. Te bereiken doelstellingen

In deze context moet de voorgestelde verordening leiden tot een gebalanceerde aanpak
waarin rekening wordt gehouden met zowel de belangen van de consument als met de 
belangen van de mobiele-telecommunicatie-industrie. Dit moet leiden tot een aanzienlijke 
verlaging van de roamingprijzen en tegelijk de gelijke concurrentievoorwaarden voor de 
exploitanten van mobiele netwerken concurrerend houden.
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