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Amendement 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zolang er aanzienlijke verschillen 
bestaan tussen de prijzen voor 
binnenlandse communicatie en roaming, 
is de interne markt voor telecommunicatie 
geen werkelijkheid. Daarom bestaat het 
uiteindelijke doel van deze verordening 
erin roamingtarieven volledig af te 
schaffen en aldus een pan-Europese 
markt voor mobiele communicatie te 
creëren.

Or. en

Amendement 31
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zolang er aanzienlijke verschillen 
bestaan tussen de prijzen voor 
binnenlandse communicatie en roaming, 
is de interne markt voor telecommunicatie 
geen werkelijkheid. Daarom bestaat het 
uiteindelijke doel van deze verordening 
erin roamingtarieven volledig af te 
schaffen en aldus een pan-Europese 
markt voor mobiele communicatie te 
creëren.

Or. en

Amendement 32
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De doelstelling om het onderscheid 
tussen nationale en roamingtarieven 
tegen 2015 nagenoeg tot nul te herleiden, 
werd door de Commissie voorgesteld in 
het benchmarkkader 2011-2015 en 
daarna in november 2009 bekrachtigd 
door de lidstaten1. Deze doelstelling is 
eveneens opgenomen in de mededeling 
van de Commissie met als titel "Een 
digitale agenda voor Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2
010/docs/benchmarking/benchmarking_digital_eu
rope_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Or. en

Amendement 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Binnenlandse tarieven voor 
oproepen, sms'en en data (ook wanneer 
deze naar het buitenland gestuurd 
worden) die hoger zijn dan 
roamingtarieven, zijn ongunstig voor de 
consument en leiden tot marktverstoring. 
Vandaar mogen binnenlandse tarieven 
vanaf 2012 niet hoger zijn dan de voor 
roaming vastgelegde 
maximumretailtarieven.

Or. en

Amendement 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quarter. Met het oog op de 
verwezenlijking van een interne markt 
voor telecommunicatie moeten alle 
telecombedrijven die tot eenzelfde groep 
behoren ertoe aangespoord worden hun 
nationale vergunningen samen bij één en 
dezelfde Europese exploitant onder te 
brengen; in de toekomst moeten zowel 
bestaande telecommunicatievergunningen 
als nieuwe vergunningen voor mobiele 
netwerken het volledige Europese 
grondgebied beslaan en mogen ze niet 
maar voor één lidstaat gelden.

Or. en

Amendement 35
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het hoge niveau van de tarieven voor 
spraak-, sms- en dataroaming die de 
gebruikers van openbare mobiele-
telefoonnetwerken, zoals studenten, 
zakenreizigers en toeristen, betalen 
wanneer zij hun mobiele telefoon 
gebruiken op buitenlandse reizen binnen de 
Unie wordt door de nationale regelgevende 
instanties, alsook door de consumenten en 
door EU- instellingen als een probleem 
gezien. Deze buitensporige retailtarieven 
zijn een gevolg zowel van de hoge 
wholesaletarieven die door de exploitant 
van het buitenlandse gastnetwerk in 
rekening worden gebracht als, in vele 
gevallen, van de hoge marges op de 
retailtarieven die door de exploitant van het 
eigen netwerk van de gebruiker in 
rekening worden gebracht. Verlagingen 
van de wholesaletarieven worden vaak niet 
doorberekend aan de retailklant. Hoewel 
sommige exploitanten recent tariefplannen 
hebben ingevoerd als gevolg waarvan de 

(2) Het hoge niveau van de tarieven voor 
spraak-, sms- en dataroaming die de 
gebruikers van openbare 
mobieletelefoonnetwerken, zoals 
studenten, zakenreizigers en toeristen, 
betalen wanneer zij hun mobiele telefoon 
gebruiken op buitenlandse reizen binnen de 
Unie wordt door de nationale regelgevende 
instanties, alsook door de consumenten en 
door EU- instellingen als een probleem 
gezien. Deze buitensporige retailtarieven 
zijn een gevolg zowel van de hoge 
wholesaletarieven die door de exploitant 
van het buitenlandse gastnetwerk in 
rekening worden gebracht als, in vele 
gevallen, van de hoge marges op de 
retailtarieven die door de exploitant van het 
eigen netwerk van de klant in rekening 
worden gebracht. Verlagingen van de 
wholesaletarieven worden vaak niet 
doorberekend aan de retailklant. Hoewel 
sommige exploitanten recent tariefplannen 
hebben ingevoerd als gevolg waarvan de 



PE478.641v01-00 6/170 AM\888019NL.doc

NL

klant gunstiger voorwaarden en iets lagere 
prijzen worden geboden, is de verhouding 
tussen kosten en tarieven nog steeds veel 
groter dan zij op volledig concurrerende 
markten zou zijn.

klant gunstiger voorwaarden en iets lagere 
prijzen worden geboden, is de verhouding 
tussen kosten en tarieven nog steeds veel 
groter dan zij op volledig concurrerende 
markten zou zijn.

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; als dit amendement wordt 
aangenomen, dient de gehele tekst te 
worden aangepast.)

Or. fr

Motivering

Door het gebruik van de term "abonné" in de Franse versie geldt de regeling slechts voor 
gebruikers met een abonnement ofte wel degenen aan wie een vast bedrag in rekening wordt 
gebracht. Bij gebruik van de term "klant" strekt de regeling zich ook uit tot gebruikers die niet 
op gezette tijden een rekening krijgen, met name de gebruikers van prepaidkaarten. In de 
Engelse versie wordt de term "customer" gebruikt. Die is neutraler dan de term "abonné" in de 
Franse versie.

Amendement 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het gebrek aan mededinging op de 
roamingmarkt verhindert de ontwikkeling 
van een interne markt voor 
telecommunicatie.

Or. en

Amendement 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De hoge roamingprijzen vormen een 
aanzienlijke hindernis voor burgers die in 
een andere lidstaat dan hun thuisland 
willen gaan studeren of werken.
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Or. en

Amendement 38
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit de gegevens over de 
prijsontwikkeling van de diensten voor 
spraaktelefonie met roaming in de Unie,
met name de gegevens van de nationale 
regelgevende instanties die sedert de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 
717/2007, en de wijzigingsverordening 
(EG) nr. 554/2009, ieder kwartaal via het 
BEREC worden meegedeeld, blijkt niet dat 
de concurrentie op retail- of 
wholesaleniveau een toereikend niveau 
heeft bereikt en dat er na juni 2012 zonder 
regelgeving sprake zal zijn van duurzame 
concurrentie . Uit de gegevens blijkt wel 
dat de retail- en wholesaletarieven rond de 
bij Verordening (EG) nr. 717/2007, als 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
544/2009, vastgestelde plafonds blijven
liggen en dat er onder deze plafonds slechts 
beperkte concurrentie is.

(16) Uit de gegevens over de 
prijsontwikkeling van de diensten voor 
spraaktelefonie met roaming in de Unie, 
met name de gegevens van de nationale 
regelgevende instanties die sedert de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 
717/2007, en de wijzigingsverordening 
(EG) nr. 554/2009, ieder kwartaal via het 
BEREC worden meegedeeld, blijkt niet dat 
de concurrentie op retail- of 
wholesaleniveau een toereikend niveau 
heeft bereikt en dat er na juni 2012 zonder 
regelgeving sprake zal zijn van duurzame 
concurrentie . Uit de gegevens blijkt wel 
dat de retail- en wholesaletarieven rond de 
bij Verordening (EG) nr. 717/2007, als 
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
544/2009, vastgestelde plafonds blijven
liggen en dat er onder deze plafonds slechts 
beperkte concurrentie is, wat leidt tot 
excessieve winsten van providers ten koste 
van de Europese consumenten.

Or. nl

Amendement 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Uit de gegevens over de 
prijsontwikkeling van de diensten voor 
spraaktelefonie met roaming in de Unie. 
met name de gegevens van de nationale 
regelgevende instanties die sedert de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 

(16) Uit de gegevens over de 
prijsontwikkeling van de diensten voor 
spraaktelefonie met roaming in de Unie. 
met name de gegevens van de nationale 
regelgevende instanties die sedert de 
inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 
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717/2007. en de wijzigingsverordening 
(EG) nr. 554/2009, ieder kwartaal via het 
BEREC d worden meegedeeld, blijkt niet 
dat de concurrentie op retail- of 
wholesaleniveau een toereikend niveau 
heeft bereikt en dat er na juni 2012 zonder 
regelgeving sprake zal zijn van duurzame 
concurrentie. Uit de gegevens blijkt wel dat 
de retail- en wholesaletarieven rond de bij 
Verordening (EG) nr. 717/2007, als 
gewijzigd bij Verordening (EG) 
nr. 544/2009, vastgestelde plafonds blijven 
liggen en dat er onder deze plafonds slechts 
beperkte concurrentie is.

717/2007. en de wijzigingsverordening 
(EG) nr. 554/2009, ieder kwartaal via het 
BEREC d worden meegedeeld, blijkt niet 
dat de concurrentie op retail- of 
wholesaleniveau een toereikend niveau 
heeft bereikt en dat er na juni 2012 zonder 
regelgeving sprake zal zijn van duurzame 
concurrentie. Uit de gegevens blijkt wel dat 
de retail- en wholesaletarieven nog altijd 
veel hoger zijn dan de binnenlandse 
prijzen en rond de bij Verordening (EG) 
nr. 717/2007, als gewijzigd bij 
Verordening (EG) nr. 544/2009, 
vastgestelde plafonds blijven  liggen, en 
dat er onder deze plafonds slechts beperkte 
concurrentie is.

Or. en

Amendement 40
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het verstrijken in juni 2012 van de 
geldigheid van de prijsplafonds die op 
grond van Verordening (EG) nr. 717/2009,
als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
544/2009, van toepassing zijn op 
roamingdiensten op wholesale- en 
retailniveau binnen de Unie zou derhalve 
een groot risico inhouden dat het gebrek 
aan concurrentiedruk op de roaming markt 
en de prikkel voor exploitanten van 
mobiele netwerken om hun inkomsten uit 
roaming te maximaliseren, zouden leiden 
tot retail- en wholesaletarieven voor 
roaming in de Unie die geen redelijke 
weerspiegeling vormen van de 
onderliggende kosten van de levering van 
de dienst, waardoor de doelstellingen van
deze verordening in het gedrang zouden 
komen. De regelgevende maatregelen op 
de markt voor mobiele-roamingdiensten 
moeten derhalve na 30 juni 2012 worden 
verlengd om te zorgen voor de soepele 
werking van de interne markt door de 

(17) Het verstrijken in juni 2012 van de 
geldigheid van de prijsplafonds die op 
grond van Verordening (EG) nr. 717/2009,
als gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
544/2009, van toepassing zijn op 
roamingdiensten op wholesale- en 
retailniveau binnen de Unie zou derhalve 
een groot risico inhouden dat het gebrek 
aan concurrentiedruk op de roaming markt 
en de prikkel voor exploitanten van 
mobiele netwerken om hun inkomsten uit 
roaming te maximaliseren, zouden leiden 
tot retail- en wholesaletarieven voor 
roaming in de Unie die geen redelijke 
weerspiegeling vormen van de 
onderliggende kosten van de levering van 
de dienst, waardoor de doelstellingen van
deze verordening in het gedrang zouden 
komen. De regelgevende maatregelen op 
de markt voor mobiele-roamingdiensten 
moeten derhalve na 30 juni 2012 worden 
verlengd om er voor te zorgen dat er een 
substantiële verlaging van de tarieven
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concurrentie zich te laten ontwikkelen en
er tegelijk voor te zorgen dat
consumenten, in vergelijking met 
concurrerende nationale tarieven, geen 
buitensporige tarieven worden 
aangerekend .

plaatsvindt met als doel dat er, zoals 
vastgelegd in Europese Digitale Agenda 
in 2015 geen verschil meer bestaat tussen 
nationale en roamingtarieven.

Or. nl

Amendement 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. Aangezien roaming een cruciale 
rol speelt bij de totstandbrenging van de 
interne digitale markt, zal het nog 
belangrijker worden om de beginselen van 
neutraliteit en openheid van het internet 
alsook de mogelijkheid voor 
eindgebruikers om informatie te 
raadplegen en te verspreiden en de 
toepassingen en diensten van hun keuze 
te gebruiken, te beschermen.

Or. en

Amendement 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om de ontwikkeling van een 
efficiëntere en meer concurrerende markt 
voor roamingdiensten mogelijk te maken 
moeten ondernemingen vrij kunnen 
onderhandelen over wholesaletoegang voor 
het aanbieden van roamingdiensten. Door 
de verschillende onderhandelingsposities
en de verschillende mate waarin 
ondernemingen eigenaar zijn van de 
infrastructuur, bestaan er op dit moment 
echter een aantal belemmeringen voor de 

(18) Om de ontwikkeling van een 
efficiëntere en meer concurrerende markt 
voor roamingdiensten mogelijk te maken 
moeten ondernemingen vrij kunnen 
onderhandelen over wholesaletoegang voor 
het aanbieden van roamingdiensten. Door 
de verschillende onderhandelingsposities 
en de verschillende mate waarin 
ondernemingen eigenaar zijn van de 
infrastructuur, bestaan er op dit moment 
echter een aantal belemmeringen voor de 
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toegang tot dergelijke 
wholesaleroamingdiensten. Het wegwerken 
van deze belemmeringen zou de 
ontwikkeling van alternatieve en 
innoverende roamingdiensten en –
aanbiedingen aan klanten, met name door 
virtuele netwerkexploitanten, 
vergemakkelijken. Dit zou ook de 
ontwikkeling van pan-Europese diensten 
faciliteren.

toegang tot dergelijke 
wholesaleroamingdiensten. Het wegwerken 
van deze belemmeringen zou de 
ontwikkeling van alternatieve en 
innoverende roamingdiensten en 
-aanbiedingen aan klanten. Dit zou ook de 
ontwikkeling van pan-Europese diensten 
faciliteren.

Or. en

Amendement 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Derhalve moeten regels worden 
vastgesteld om de verplichting op te leggen 
tegemoet te komen aan elk redelijk verzoek 
om wholesaletoegang tot openbare 
mobiele-communicatienetwerken voor het 
aanbieden van roamingdiensten. Dergelijke 
verzoeken mogen alleen worden geweigerd 
op basis van objectieve en goed 
gemotiveerde criteria die geval per geval 
moeten worden bepaald door de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
in artikel 17 bedoelde procedure voor de 
beslechting van geschillen. Om gelijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen 
moet wholesaletoegang voor het aanbieden 
van roamingdiensten worden toegestaan 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde regelgevende bepalingen op 
wholesaleniveau en rekening houdend met 
de verschillende kostenelementen die 
nodig zijn om dergelijke diensten aan te 
bieden. Door een consequenter 
regelgevingsbeleid inzake 
wholesaletoegang voor het aanbieden van 
roamingdiensten kunnen distorties tussen 
de lidstaten worden vermeden.

(19) Derhalve moeten regels worden 
vastgesteld om de verplichting op te leggen 
tegemoet te komen aan elk redelijk verzoek 
om wholesaletoegang tot openbare 
mobiele-communicatienetwerken voor het 
aanbieden van roamingdiensten. Dergelijke 
verzoeken mogen alleen worden geweigerd 
op basis van objectieve en goed 
gemotiveerde criteria die geval per geval 
moeten worden bepaald door de nationale 
regelgevende instanties overeenkomstig de 
in artikel 17 bedoelde procedure voor de 
beslechting van geschillen. Om gelijke 
concurrentievoorwaarden te waarborgen 
moet wholesaletoegang voor het aanbieden 
van roamingdiensten worden toegestaan 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde regelgevende bepalingen op 
wholesaleniveau en de relevante 
bepalingen van Richtlijn 2002/19/EG, die 
voorschriften inzake non-discriminatie en 
interoperabiliteit bevat, en rekening 
houdend met de verschillende 
kostenelementen die nodig zijn om 
dergelijke diensten aan te bieden. Door een 
consequenter regelgevingsbeleid inzake 
wholesaletoegang voor het aanbieden van 
roamingdiensten kunnen distorties tussen 
de lidstaten worden vermeden.
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Or. en

Amendement 44
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Omdat mobiele-communicatiediensten 
als bundels van zowel binnenlandse als 
roamingdiensten worden verkocht, 
beschikt de consument voor 
roamingdiensten slechts over beperkte 
keuzemogelijkheden. Een dergelijke 
bundeling leidt tot minder transparantie 
inzake roamingdiensten aangezien het 
moeilijk is om de individuele onderdelen 
van de bundels te vergelijken. Bijgevolg is 
er nog geen zichtbare concurrentie tussen 
de exploitanten op basis van de 
roamingcomponent van de mobiele 
bundels. De beschikbaarheid van roaming 
als afzonderlijke dienstverlening 
faciliteren zou de structurele problemen 
aanpakken door consumenten beter 
bewust te maken van de roamingtarieven, 
een afzonderlijke keuze voor 
roamingdiensten mogelijk te maken en 
derhalve de concurrentiedruk aan de 
vraagzijde te verhogen. Deze maatregel 
zal derhalve bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt voor 
Europese roamingdiensten.

(21) Omdat mobiele-communicatiediensten
als bundels van zowel binnenlandse als 
roamingdiensten worden verkocht, 
beschikt de consument voor 
roamingdiensten slechts over beperkte 
keuzemogelijkheden. Een dergelijke 
bundeling leidt tot minder transparantie 
inzake roamingdiensten aangezien het 
moeilijk is om de individuele onderdelen 
van de bundels te vergelijken. Bijgevolg is 
er nog geen zichtbare concurrentie tussen 
de exploitanten op basis van de 
roamingcomponent van de mobiele 
bundels.

Or. nl

Motivering

Een gescheiden systeem voor binnenlandse en roaming tarieven wordt niet voorgestaan omdat 
de daarmee gepaard gaande zeer hoge kosten van naar schatting 300 miljoen euro, op de 
consumenten worden afgewenteld. Ook komt een dergelijk gescheiden systeem de transparantie 
niet ten goede. Er dient voor een strategie te worden gekozen waarbij de exploitanten ten alle 
tijden verplicht zijn de in rekening gebrachte kosten transparant aan te bieden.

Amendement 45
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Consumenten moeten het recht 
krijgen roamingdiensten te kopen die niet 
aan hun binnenlands mobiel pakket zijn 
gekoppeld. Voor de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten moeten 
basisprincipes worden vastgesteld die in 
de hele Unie op een gecoördineerde 
manier worden ingevoerd. Consumenten 
moeten de mogelijkheid krijgen een 
andere aanbieder van roamingdiensten te 
kiezen zonder hun nummer te wijzigen en 
op een manier die de interoperabiliteit 
waarborgt met de verschillende diensten 
en roamingdiensten die elders in de Unie 
worden aangeboden en waarbij hetzelfde 
kwaliteitsniveau wordt geboden.

Schrappen

Or. nl

Amendement 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten te kopen die niet aan hun 
binnenlands mobiel pakket zijn gekoppeld. 
Voor de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten moeten basisprincipes 
worden vastgesteld die in de hele Unie op 
een gecoördineerde manier worden 
ingevoerd. Consumenten moeten de 
mogelijkheid krijgen een andere aanbieder 
van roamingdiensten te kiezen zonder hun 
nummer te wijzigen en op een manier die 
de interoperabiliteit waarborgt met de 
verschillende diensten en roamingdiensten 
die elders in de Unie worden aangeboden 
en waarbij hetzelfde kwaliteitsniveau 
wordt geboden.

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten te kopen die niet aan hun 
binnenlands mobiel pakket zijn gekoppeld. 
Voor de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten moeten basisprincipes 
worden vastgesteld die in de hele Unie op 
een gecoördineerde manier worden 
ingevoerd. Consumenten moeten de 
mogelijkheid krijgen een andere aanbieder 
van roamingdiensten te kiezen zonder hun 
nummer te wijzigen, in een kort tijdsbestek
en op een manier die de interoperabiliteit 
waarborgt met de verschillende diensten en 
roamingdiensten die elders in de Unie 
worden aangeboden en waarbij hetzelfde 
kwaliteitsniveau wordt geboden.

Or. en
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Amendement 47
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten te kopen die niet aan hun 
binnenlands mobiel pakket zijn gekoppeld. 
Voor de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten moeten basisprincipes 
worden vastgesteld die in de hele Unie op 
een gecoördineerde manier worden 
ingevoerd. Consumenten moeten de 
mogelijkheid krijgen een andere aanbieder 
van roamingdiensten te kiezen zonder hun 
nummer te wijzigen en op een manier die 
de interoperabiliteit waarborgt met de 
verschillende diensten en roamingdiensten 
die elders in de Unie worden aangeboden 
en waarbij hetzelfde kwaliteitsniveau 
wordt geboden.

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten binnen de Unie te kopen 
die niet aan hun binnenlands mobiel pakket 
gekoppeld zijn. Voor de afzonderlijke 
verkoop van roamingdiensten moeten 
basisprincipes worden vastgesteld die in de 
hele Unie op een gecoördineerde manier 
worden ingevoerd. Consumenten moeten 
de mogelijkheid krijgen een andere 
aanbieder van roamingdiensten te kiezen 
zonder hun nummer te wijzigen en op een 
manier die de interoperabiliteit waarborgt 
met de verschillende diensten en 
roamingdiensten die elders in de Unie 
worden aangeboden en waarbij hetzelfde 
kwaliteitsniveau wordt geboden.

Or. fr

Motivering

Amendement met het oog op een betere omschrijving van het geografisch gebied waar de 
verplichte ontkoppeling van roamingdiensten geldt: de verplichting geldt alleen voor diensten 
binnen de Europese Unie.

Amendement 48
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten te kopen die niet aan hun 
binnenlands mobiel pakket zijn gekoppeld. 
Voor de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten moeten basisprincipes 
worden vastgesteld die in de hele Unie op 
een gecoördineerde manier worden 

(22) Consumenten moeten het recht krijgen 
roamingdiensten te kopen die niet aan hun 
binnenlands mobiel pakket zijn gekoppeld. 
Voor de afzonderlijke kosteloze levering
van roamingdiensten moeten basisprincipes 
worden vastgesteld die in de hele Unie op 
een gecoördineerde manier worden 
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ingevoerd. Consumenten moeten de 
mogelijkheid krijgen een andere aanbieder 
van roamingdiensten te kiezen zonder hun 
nummer te wijzigen en op een manier die 
de interoperabiliteit waarborgt met de 
verschillende diensten en roamingdiensten 
die elders in de Unie worden aangeboden 
en waarbij hetzelfde kwaliteitsniveau 
wordt geboden.

ingevoerd. Consumenten moeten de 
mogelijkheid krijgen een andere aanbieder 
van roamingdiensten te kiezen zonder hun 
nummer te wijzigen en op een manier die 
de interoperabiliteit waarborgt met de 
verschillende diensten en roamingdiensten 
die elders in de Unie worden aangeboden 
en waarbij hetzelfde kwaliteitsniveau 
wordt geboden. Gebruikers die dezelfde 
aanbieder voor roamingdiensten houden 
moeten ervoor kunnen kiezen dat hun 
roamingverbruik rechtstreeks van hun 
nationaal mobiel beltegoed wordt 
afgeboekt, zodat het in rekening brengen 
"buiten het pakket" pas begint als het 
nationaal beltegoed verbruikt is.

Or. fr

Amendement 49
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet een betere samenwerking en 
coördinatie tussen exploitanten van 
mobiele netwerken tot stand worden 
gebracht om het technisch mogelijk te 
maken afzonderlijke roamingdiensten aan 
te bieden en om een gecoördineerde en 
goede technische ontwikkeling van de 
verkoop van afzonderlijke 
roamingdiensten in de Unie te 
waarborgen. Daartoe moeten 
richtsnoeren worden opgesteld met 
gedetailleerde basisbeginselen en 
methodes om een snelle aanpassing aan 
gewijzigde omstandigheden en 
technologische ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Het BEREC dient in overleg 
met de Commissie en in samenwerking 
met de belanghebbenden richtsnoeren op 
te stellen om de technische elementen te 
ontwikkelen van een faciliteit die de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten mogelijk maakt. De 
Commissie kan een Europese 

Schrappen
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normalisatie-instantie de opdracht geven 
de normen vast te stellen die nodig zijn 
voor een geharmoniseerde invoering van 
die faciliteit.

Or. nl

Amendement 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Er moet een betere samenwerking en 
coördinatie tussen exploitanten van 
mobiele netwerken tot stand worden 
gebracht om het technisch mogelijk te 
maken afzonderlijke roamingdiensten aan 
te bieden en om een gecoördineerde en 
goede technische ontwikkeling van de 
verkoop van afzonderlijke roamingdiensten 
in de Unie te waarborgen. Daartoe moeten 
richtsnoeren worden opgesteld met 
gedetailleerde basisbeginselen en methodes 
om een snelle aanpassing aan gewijzigde 
omstandigheden en technologische 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Het 
BEREC dient in overleg met de Commissie 
en in samenwerking met de 
belanghebbenden richtsnoeren op te stellen 
om de technische elementen te ontwikkelen 
van een faciliteit die de afzonderlijke 
verkoop van roamingdiensten mogelijk 
maakt. De Commissie kan een Europese 
normalisatie-instantie de opdracht geven de 
normen vast te stellen die nodig zijn voor 
een geharmoniseerde invoering van die 
faciliteit.

(23) Er moet een betere samenwerking en 
coördinatie tussen exploitanten van 
mobiele netwerken tot stand worden 
gebracht om het technisch mogelijk te 
maken afzonderlijke roamingdiensten aan 
te bieden en plaatselijke 
dataroamingdiensten toegankelijk te 
maken, en om een gecoördineerde en 
goede technische ontwikkeling van de 
verkoop van afzonderlijke roamingdiensten 
in de Unie te waarborgen. Daartoe moeten 
richtsnoeren worden opgesteld met 
gedetailleerde basisbeginselen en methodes 
om een snelle aanpassing aan gewijzigde 
omstandigheden en technologische 
ontwikkelingen mogelijk te maken. Het 
BEREC dient in overleg met de Commissie 
en in samenwerking met de 
belanghebbenden richtsnoeren op te stellen 
om de technische elementen te ontwikkelen 
van een faciliteit die de afzonderlijke 
verkoop van roamingdiensten en de 
toegang tot plaatselijke 
dataroamingdiensten mogelijk maakt. De 
Commissie kan een Europese normalisatie-
instantie de opdracht geven de normen vast 
te stellen die nodig zijn voor een 
geharmoniseerde invoering van die 
faciliteit.

Or. en

Amendement 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis. Exploitanten moeten ertoe 
aangemoedigd worden de doelstellingen 
van de digitale agenda voor Europa nog 
sneller te bereiken. Hierbij moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
de doelstelling om het onderscheid tussen 
nationale en roamingtarieven tegen 2015 
nagenoeg tot nul te herleiden. Daarom 
moeten exploitanten die bereid zijn 
roamingtarieven aan te bieden die even 
hoog zijn als of nauwelijks hoger dan hun 
nationale tarieven, bij wijze van 
aanmoediging vrijgesteld worden van de 
verplichting om de structurele 
maatregelen betreffende de afzonderlijke 
verkoop van roamingdiensten uit te 
voeren. Nationale regelgevers voor 
telecommunicatie moeten dergelijke 
vrijstellingen volgens strenge 
voorwaarden toekennen en moeten deze 
vrijstellingen in geval van niet-naleving 
ook kunnen intrekken. Binnen dit systeem 
zou er bovendien ruimte komen voor 
innovatievere aanbiedingen zoals 'roam 
like at home' ('roaming zoals thuis') of op 
een maandelijks forfait gebaseerde 
aanbiedingen die begrijpelijker zouden 
zijn voor de consumenten en geen actie 
van hun kant zouden vereisen.

Or. en

Amendement 52
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Met betrekking tot de verlenging van 
de tijdelijke prijsregulering moeten er om 
de belangen van de roamende klant te 
beschermen verplichtingen op basis van 

(25) Met betrekking tot de verlenging van 
de stapsgewijze prijsverlaging die ertoe 
moet leiden dat in 2015 de doelstelling 
van de Europese Digitale Agenda van 
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regulering worden ingevoerd, zowel op 
retail- als op wholesaleniveau, aangezien 
uit ervaring is gebleken dat een verlaging 
van de wholesaletarieven voor 
roamingdiensten in de Unie, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak 
niet leidt tot lagere roamingtarieven op 
retailniveau. Anderzijds kan actie om het 
niveau van de retailtarieven te verlagen 
zonder het probleem van de 
wholesalekosten voor de levering van de 
desbetreffende diensten aan te pakken, het 
correct functioneren van de roamingmarkt 
in de Unie verstoren en een sterkere 
mededinging in de weg staan.

gelijke prijzen voor nationale en 
roamingtarieven wordt bereikt, moeten er 
om de belangen van de roamende klant te 
beschermen verplichtingen op basis van 
regulering worden ingevoerd, zowel op 
retail- als op wholesaleniveau, aangezien 
uit ervaring is gebleken dat een verlaging 
van de wholesaletarieven voor 
roamingdiensten in de Unie, wegens het 
ontbreken van stimulansen daartoe, vaak 
niet leidt tot lagere roamingtarieven op 
retailniveau. Anderzijds kan actie om het 
niveau van de retailtarieven te verlagen 
zonder het probleem van de 
wholesalekosten voor de levering van de 
desbetreffende diensten aan te pakken, het 
correct functioneren van de roamingmarkt 
in de Unie verstoren en een sterkere 
mededinging in de weg staan.

Or. nl

Amendement 53
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Tot wanneer structurele oplossingen 
voor voldoende concurrentie op de 
roamingmarkt hebben gezorgd, is de
meest doeltreffende en evenredige aanpak 
ter regulering van de tarieven voor het 
initiëren en ontvangen van 
roamingoproepen binnen de Unie de 
vaststelling op EU-niveau van een 
maximaal gemiddeld tarief per minuut op 
het wholesaleniveau en van tariefplafonds 
op retailniveau, door middel van het bij 
Verordening (EG) nr. 717/2007 ingevoerde 
Eurotarief. Het gemiddelde wholesaletarief 
moet worden toegepast tussen twee 
exploitanten binnen de Unie gedurende een 
bepaald tijdvak.

(26) De meest doeltreffende en evenredige 
aanpak ter regulering van de tarieven voor 
het initiëren en ontvangen van 
roamingoproepen binnen de Unie is de 
vaststelling op EU-niveau van een 
maximaal gemiddeld tarief per minuut op 
het wholesaleniveau en van tariefplafonds 
op retailniveau, door middel van het bij 
Verordening (EG) nr. 717/2007 ingevoerde 
Eurotarief. Het gemiddelde wholesaletarief 
moet worden toegepast tussen twee 
exploitanten binnen de Unie gedurende een 
bepaald tijdvak.

Or. nl
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Amendement 54
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het tijdelijke Eurotarief moet worden 
vastgesteld op een preventief niveau 
waarop een voldoende marge voor de 
exploitanten is gegarandeerd en waarop 
concurrerende roamingaanbiedingen 
tegen lagere tarieven worden gestimuleerd
en dat tegelijk waarborgt dat de bestaande
voordelen voor de consument behouden 
blijven tijdens de overgangsfase voor de 
invoering van de structurele oplossingen.
Tijdens die periode dienen de exploitanten 
al hun roamende klanten actief een 
Eurotarief aan te bieden, kosteloos en op 
een duidelijke en transparante wijze.

(27) Het tijdelijke Eurotarief moet er 
stapsgewijs toe leiden dat in 2015 het 
roamingtarief gelijk wordt aan het 
binnenlandse tarief, waarbij er een 
voldoende marge voor de exploitanten is 
gegarandeerd waardoor de voordelen voor 
de consument behouden blijven tijdens de 
overgangsfase voor de invoering van de 
structurele oplossingen. Tijdens die periode
dienen de exploitanten al hun roamende 
klanten actief een Eurotarief aan te bieden, 
kosteloos en op een duidelijke en 
transparante wijze.

Or. nl

Amendement 55
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het tijdelijke Eurotarief dat aan 
roamende klanten dient te worden 
aangeboden, moet een redelijke marge 
boven de wholesalekosten van de 
verstrekking van een roamingdienst 
weerspiegelen, terwijl de exploitanten de 
vrijheid behouden om de concurrentie aan 
te gaan door hun aanbod te differentiëren 
en hun tariefstructuur aan te passen aan de 
marktomstandigheden en de voorkeuren 
van de consument. De preventieve 
plafonds mogen geen afbreuk doen aan de 
concurrentievoordelen van structurele 
oplossingen en kunnen worden opgeheven 
zodra gebleken is dat de structurele 
oplossingen concrete voordelen opleveren 
voor de consument. Deze 

(28) Het tijdelijke Eurotarief dat aan 
roamende klanten dient te worden 
aangeboden, moet een redelijke marge 
boven de wholesalekosten van de 
verstrekking van een roamingdienst 
weerspiegelen, terwijl de exploitanten de 
vrijheid behouden om de concurrentie aan 
te gaan door hun aanbod te differentiëren 
en hun tariefstructuur aan te passen aan de 
marktomstandigheden en de voorkeuren 
van de consument. De preventieve 
plafonds moeten gericht zijn op een 
competitief resultaat van de structurele 
oplossingen en als uiteindelijk doel 
hebben daadwerkelijke voordelen op te 
leveren voor de consument. Daarom moet 
het verschil tussen retail- en 
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reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
diensten met een toegevoegde waarde.

wholesaleplafonds voldoende ruimte laten 
opdat nieuwe concurrenten zich op de 
markt kunnen begeven. De plafonds
kunnen worden opgeheven zodra gebleken 
is dat de structurele oplossingen concrete 
voordelen opleveren voor de consument. 
Deze reguleringsaanpak moet niet gelden 
voor diensten met een toegevoegde 
waarde.

Or. en

Motivering

In een recent advies (juli 2011) van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor 
elektronische communicatie staat dat de preventieve plafonds in deze verordening voldoende 
ruimte moeten laten tussen de retail- en wholesaleprijzen om concurrenten in staat te stellen zich 
op de markt te begeven. Dit zou de mededinging ten goede komen en bijgevolg tot betere prijzen 
voor de consument leiden.

Amendement 56
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Tijdens een overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten alle klanten 
zonder bijkomende kosten of voorwaarden 
een eenvoudig roamingtarief kunnen 
kiezen dat niet hoger is dan de 
gereguleerde tarieven. Dankzij een 
redelijke marge tussen wholesalekosten en 
retailprijzen moeten de exploitanten al hun 
specifieke roamingkosten op retailniveau 
kunnen dekken, met inbegrip van een 
passend deel van de marketingkosten en 
van gesubsidieerde mobiele telefoons, en 
houden zij voldoende over om een 
redelijke winst te boeken. Een tijdelijk
Eurotarief vormt een passend middel om 
enerzijds de consument te beschermen en 
anderzijds de exploitant flexibiliteit te 
bieden. Parallel met het wholesaleniveau 
moeten de maximumgrenzen van het 
Eurotarief jaarlijks dalen.

(32) Tijdens de overgangsperiode tot 2015
met preventieve plafonds waarin de 
roamingtarieven tijdelijk hoger mogen 
zijn dan de nationale tarieven, moeten alle 
klanten zonder bijkomende kosten of 
voorwaarden een eenvoudig roamingtarief 
kunnen kiezen dat niet hoger is dan de 
gereguleerde tarieven. Dankzij een 
redelijke marge tussen wholesalekosten en 
retailprijzen moeten de exploitanten al hun 
specifieke roamingkosten op retailniveau 
kunnen dekken, met inbegrip van een 
passend deel van de marketingkosten en 
van gesubsidieerde mobiele telefoons, en 
houden zij voldoende over om een 
redelijke winst te boeken. Een tijdelijk 
Eurotarief vormt een passend middel om 
enerzijds de consument te beschermen en 
anderzijds de exploitant flexibiliteit te 
bieden. Parallel met het wholesaleniveau 
moeten de maximumgrenzen van het 
Eurotarief jaarlijks voldoende dalen om in 
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2015 op het gelijke niveau te komen met 
de nationale tarieven.

Or. nl

Amendement 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Tijdens de overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten nieuwe 
roamende klanten volledig worden 
ingelicht over de bestaande tarieven voor 
roaming binnen de Unie, met inbegrip van 
de tarieven die in overeenstemming zijn 
met het tijdelijke Eurotarief. Bestaande 
roamende klanten moet de mogelijkheid 
worden geboden om binnen een bepaald 
tijdsbestek te kiezen voor een nieuw tarief 
dat in overeenstemming is met het 
tijdelijke Eurotarief, of voor enig ander 
roamingtarief. Voor bestaande roamende 
klanten die binnen dat tijdsbestek geen 
keuze hebben gemaakt, moet onderscheid 
worden gemaakt tussen degenen die reeds 
voor de inwerkingtreding van deze 
verordening gekozen hadden voor een 
specifiek roamingtarief of -pakket, en 
degenen die dat niet hadden gedaan. 
Klanten die onder deze laatste categorie 
vallen, moeten automatisch een tarief 
krijgen dat voldoet aan deze verordening. 
Roamende klanten die al specifieke 
roamingtarieven- of pakketten hebben die 
aan hun persoonlijke vereisten 
beantwoorden en die op die grond hun 
keuze hebben gemaakt, zouden hun eerder 
gekozen tarief of pakket moeten behouden 
indien zij, na te zijn gewezen op hun 
huidige tariefvoorwaarden, verzuimen om 
binnen het gestelde tijdvak een keuze 
kenbaar maken. Dergelijke specifieke 
roamingtarieven kunnen bijvoorbeeld vaste 
roamingtarieven omvatten, niet-publieke 
tarieven, tarieven met aanvullende vaste 
roamingtarieven, tarieven met bedragen per 

(33) Tijdens de overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten nieuwe 
roamende klanten op duidelijke en 
begrijpelijke wijze volledig worden 
ingelicht over de bestaande tarieven voor 
roaming binnen de Unie, met inbegrip van 
de tarieven die in overeenstemming zijn 
met het tijdelijke Eurotarief. Bestaande 
roamende klanten moet de mogelijkheid 
worden geboden om binnen een bepaald 
tijdsbestek te kiezen voor een nieuw tarief 
dat in overeenstemming is met het 
tijdelijke Eurotarief, of voor enig ander 
roamingtarief. Voor bestaande roamende 
klanten die binnen dat tijdsbestek geen 
keuze hebben gemaakt, moet onderscheid 
worden gemaakt tussen degenen die reeds 
voor de inwerkingtreding van deze 
verordening gekozen hadden voor een 
specifiek roamingtarief of -pakket, en 
degenen die dat niet hadden gedaan. 
Klanten die onder deze laatste categorie 
vallen, moeten automatisch een tarief 
krijgen dat voldoet aan deze verordening. 
Roamende klanten die al specifieke 
roamingtarieven- of pakketten hebben die 
aan hun persoonlijke vereisten 
beantwoorden en die op die grond hun 
keuze hebben gemaakt, zouden hun eerder 
gekozen tarief of pakket moeten behouden 
indien zij, na te zijn gewezen op hun 
huidige tariefvoorwaarden, verzuimen om 
binnen het gestelde tijdvak een keuze 
kenbaar maken. Dergelijke specifieke 
roamingtarieven kunnen bijvoorbeeld vaste 
roamingtarieven omvatten, niet-publieke 
tarieven, tarieven met aanvullende vaste 
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minuut die lager zijn dan het maximale 
Eurotarief of tarieven met set-up charges.

roamingtarieven, tarieven met bedragen per 
minuut die lager zijn dan het maximale 
Eurotarief of tarieven met set-up charges.

Or. en

Amendement 58
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Tijdens de overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten nieuwe 
roamende klanten volledig worden 
ingelicht over de bestaande tarieven voor 
roaming binnen de Unie , met inbegrip van 
de tarieven die in overeenstemming zijn 
met het tijdelijke Eurotarief. Bestaande 
roamende klanten moet de mogelijkheid 
worden geboden om binnen een bepaald 
tijdsbestek te kiezen voor een nieuw tarief 
dat in overeenstemming is met het 
tijdelijke Eurotarief, of voor enig ander 
roamingtarief. Voor bestaande roamende 
klanten die binnen dat tijdsbestek geen 
keuze hebben gemaakt, moet onderscheid 
worden gemaakt tussen degenen die reeds 
voor de inwerkingtreding van deze 
verordening gekozen hadden voor een 
specifiek roamingtarief of -pakket, en 
degenen die dat niet hadden gedaan. 
Klanten die onder deze laatste categorie 
vallen, moeten automatisch een tarief 
krijgen dat voldoet aan deze verordening. 
Roamende klanten die al specifieke 
roamingtarieven- of pakketten hebben die 
aan hun persoonlijke vereisten 
beantwoorden en die op die grond hun 
keuze hebben gemaakt, zouden hun eerder 
gekozen tarief of pakket moeten behouden 
indien zij, na te zijn gewezen op hun 
huidige tariefvoorwaarden, verzuimen om 
binnen het gestelde tijdvak een keuze 
kenbaar maken. Dergelijke specifieke 
roamingtarieven kunnen bijvoorbeeld vaste 
roamingtarieven omvatten, niet-publieke 
tarieven, tarieven met aanvullende vaste 

(33) Tijdens de overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten nieuwe 
roamende klanten volledig worden 
ingelicht over de bestaande tarieven voor 
roaming binnen de Unie , met inbegrip van 
de tarieven die in overeenstemming zijn 
met het tijdelijke Eurotarief. Bestaande 
roamende klanten moet de mogelijkheid 
worden geboden om binnen een bepaald 
tijdsbestek te kiezen voor een nieuw tarief 
dat in overeenstemming is met het 
tijdelijke Eurotarief, of voor enig ander 
roamingtarief. Voor bestaande roamende 
klanten die binnen dat tijdsbestek geen 
keuze hebben gemaakt, moet onderscheid 
worden gemaakt tussen degenen die reeds 
voor de inwerkingtreding van deze 
verordening gekozen hadden voor een 
specifiek roamingtarief of -pakket, en 
degenen die dat niet hadden gedaan. 
Klanten die onder deze laatste categorie 
vallen, moeten automatisch een tarief 
krijgen dat voldoet aan deze verordening. 
Roamende klanten die al specifieke 
roamingtarieven- of pakketten hebben die 
aan hun persoonlijke vereisten 
beantwoorden en die op die grond hun 
keuze hebben gemaakt, zouden hun eerder 
gekozen tarief of pakket moeten behouden 
indien zij, na te zijn gewezen op hun 
huidige tariefvoorwaarden en de geldende 
eurotarieven, hun keuze aan hun 
aanbieder kenbaar maken. Dergelijke 
specifieke roamingtarieven kunnen 
bijvoorbeeld vaste roamingtarieven 
omvatten, niet-publieke tarieven, tarieven 
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roamingtarieven, tarieven met bedragen per 
minuut die lager zijn dan het maximale
Eurotarief of tarieven met set-up charges.

met aanvullende vaste roamingtarieven, 
tarieven met bedragen per minuut die lager 
zijn dan het maximale Eurotarief of 
tarieven met set-up charges.

Or. fr

Amendement 59
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien in deze verordening wordt 
bepaald dat de richtlijnen die het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002 vormen de 
specifieke maatregelen onverlet laten die 
zijn genomen voor de regulering van 
roamingtarieven voor mobiele-
telefoongesprekken in de Unie, en 
aangezien leveranciers van 
roamingdiensten in de Unie zich op grond 
van deze verordening verplicht zouden 
kunnen zien veranderingen aan te brengen 
in hun retail-roamingtarieven om aan de 
voorschriften van deze verordening te 
voldoen, zouden mobiele klanten aan die 
veranderingen geen rechten mogen 
ontlenen om uit hoofde van nationale 
wetten waarin het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van 2002 is 
omgezet, hun contracten op te zeggen.

(34) Aangezien in deze verordening wordt 
bepaald dat de richtlijnen die het 
regelgevingskader voor elektronische 
communicatie van 2002 vormen de 
specifieke maatregelen onverlet laten die 
zijn genomen voor de regulering van 
roamingtarieven voor 
mobieletelefoongesprekken in de Unie, en 
aangezien leveranciers van 
roamingdiensten in de Unie zich op grond 
van deze verordening verplicht zouden 
kunnen zien veranderingen aan te brengen 
in hun retail-roamingtarieven om aan de 
voorschriften van deze verordening te 
voldoen, zouden mobiele klanten aan die 
veranderingen geen rechten mogen 
ontlenen om uit hoofde van nationale 
wetten waarin het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie van 2002 is 
omgezet, hun contracten op te zeggen. De 
geboden mogelijkheid om van aanbieder 
van roamingdiensten te veranderen laat 
de rechten en plichten die uit hoofde van 
contracten en regelgeving voor 
binnenlandse diensten gelden onverlet.

Or. fr

Motivering

Aan het recht om van aanbieder van roamingdiensten te veranderen kan geen recht worden 
ontleend om een binnenlands contract op te zeggen; de desbetreffende binnenlandse bepalingen 
moeten van toepassing blijven.



AM\888019NL.doc 23/170 PE478.641v01-00

NL

Amendement 60
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het verdient dus aanbeveling 
gemeenschappelijke voorschriften in te 
voeren met betrekking tot de facturering 
van Eurotariefeenheden op retailniveau om 
de interne markt verder te versterken en 
consumenten van roamingdiensten in de 
Unie een gemeenschappelijk niveau van 
bescherming te bieden in de hele Unie.

(40) Het verdient dus aanbeveling 
gemeenschappelijke voorschriften in te 
voeren met betrekking tot de facturering 
van Eurotariefeenheden op retailniveau om 
de interne markt verder te versterken en 
consumenten van roamingdiensten in de 
Unie een hoog en voor de gehele Unie 
gelijk niveau van bescherming te bieden.

Or. fr

Motivering

De nieuwe voorschriften moeten de consumenten in de Europese Unie niet alleen een gelijk 
maar ook een hoog beschermingsniveau bieden.

Amendement 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt per seconde 
te factureren met alleen de mogelijkheid 
een minimumaanvangsperiode te 
factureren van ten hoogste 30 seconden 
voor geïnitieerde oproepen. Op deze 
manier kunnen exploitanten redelijke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding dekken en wordt flexibiliteit 
geboden zodat zij kunnen concurreren door 
kortere tariferingsperiodes aan te bieden. 
Voor inkomende gesprekken waarvoor het 
Eurotarief geldt, is een dergelijke 
aanvangstariferingsperiode echter niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt, per seconde 
te factureren. Voor inkomende gesprekken 
waarvoor het Eurotarief geldt, is een 
dergelijke aanvangstariferingsperiode niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 
wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.
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wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.

Or. en

Motivering

De facturatie van een minimumaanvangsperiode van 30 seconden mag niet toegestaan worden, 
aangezien hier geen rechtvaardiging voor bestaat.

Amendement 62
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt per seconde 
te factureren met alleen de mogelijkheid 
een minimumaanvangsperiode te 
factureren van ten hoogste 30 seconden 
voor geïnitieerde oproepen. Op deze 
manier kunnen exploitanten redelijke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding dekken en wordt flexibiliteit 
geboden zodat zij kunnen concurreren door 
kortere tariferingsperiodes aan te bieden. 
Voor inkomende gesprekken waarvoor het 
Eurotarief geldt, is een dergelijke 
aanvangstariferingsperiode echter niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 
wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt per seconde 
te factureren. Op deze manier kunnen 
exploitanten redelijke kosten voor de 
totstandbrenging van de verbinding dekken 
en wordt flexibiliteit geboden zodat zij 
kunnen concurreren door kortere 
tariferingsperiodes aan te bieden. Voor 
inkomende gesprekken waarvoor het 
Eurotarief geldt, is een dergelijke 
aanvangstariferingsperiode echter niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 
wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.

Or. nl

Amendement 63
Christian Engström, Emilie Turunen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt per seconde 
te factureren met alleen de mogelijkheid 
een minimumaanvangsperiode te 
factureren van ten hoogste 30 seconden 
voor geïnitieerde oproepen. Op deze 
manier kunnen exploitanten redelijke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding dekken en wordt flexibiliteit 
geboden zodat zij kunnen concurreren door 
kortere tariferingsperiodes aan te bieden. 
Voor inkomende gesprekken waarvoor het 
Eurotarief geldt, is een dergelijke 
aanvangstariferingsperiode echter niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 
wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt, per seconde 
te factureren. Op deze manier kunnen 
exploitanten redelijke kosten voor de 
totstandbrenging van de verbinding dekken 
en wordt flexibiliteit geboden zodat zij 
kunnen concurreren door kortere 
tariferingsperiodes aan te bieden. Voor 
inkomende gesprekken waarvoor het 
Eurotarief geldt, is een dergelijke 
aanvangstariferingsperiode echter niet 
gerechtvaardigd, omdat de onderliggende 
wholesalekosten per seconde in rekening 
worden gebracht en eventuele specifieke 
kosten voor de totstandbrenging van de 
verbinding reeds door mobiele-
afgiftetarieven zijn gedekt.

Or. en

Amendement 64
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten alle gesprekken 
waarvoor een Eurotarief geldt per seconde 
te factureren met alleen de mogelijkheid 
een minimumaanvangsperiode te 
factureren van ten hoogste 30 seconden 
voor geïnitieerde oproepen. Op deze 
manier kunnen exploitanten redelijke 
kosten voor de totstandbrenging van de 

(41) Exploitanten die gereguleerde 
roaminggesprekken op retailniveau 
aanbieden, moeten derhalve verplicht 
worden hun klanten vanaf de eerste 
seconde alle inkomende en uitgaande
gesprekken waarvoor een Eurotarief geldt 
per seconde te factureren.
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verbinding dekken en wordt flexibiliteit 
geboden zodat zij kunnen concurreren 
door kortere tariferingsperiodes aan te 
bieden. Voor inkomende gesprekken 
waarvoor het Eurotarief geldt, is een 
dergelijke aanvangstariferingsperiode 
echter niet gerechtvaardigd, omdat de 
onderliggende wholesalekosten per 
seconde in rekening worden gebracht en 
eventuele specifieke kosten voor de 
totstandbrenging van de verbinding reeds 
door mobiele-afgiftetarieven zijn gedekt.

Or. fr

Amendement 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, 
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

42 bis. Exploitanten moeten de nodige 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat consumenten die over de grenzen 
heen bellen, geen problemen ondervinden 
als gevolg van hun grensoverschrijdende 
positie en geen roamingkosten moeten 
betalen wanneer ze zich nog in hun 
thuisland bevinden.

Or. en

Amendement 66
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Tot de structurele oplossingen voor 
voldoende concurrentie op de 
roamingmarkt zorgen, is de meest 
doelmatige en evenredige aanpak om het 
prijsniveau voor gereguleerde sms-
roamingdiensten op retailniveau te 

(46) Tot de binnenlandse en 
roamingtarieven in 2015 stapsgewijs op
hetzelfde niveau zijn gebracht, is de meest 
doelmatige en evenredige aanpak om het 
prijsniveau voor gereguleerde sms-
roamingdiensten op retailniveau te
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reguleren het op EU- niveau vaststellen 
van een gemiddeld maximumtarief per 
sms-bericht dat verzonden wordt vanuit 
een bezocht netwerk. Het gemiddelde 
wholesaletarief moet over een specifieke 
periode worden toegepast tussen alle 
mobiele exploitanten binnen de Unie .

reguleren het op EU- niveau vaststellen 
van een gemiddeld maximumtarief per 
sms-bericht dat verzonden wordt vanuit 
een bezocht netwerk. Het gemiddelde 
wholesaletarief moet over een specifieke 
periode worden toegepast tussen alle 
mobiele exploitanten binnen de Unie .

Or. nl

Amendement 67
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Tot de structurele oplossingen effect 
sorteren, moet het tijdelijke Euro-sms-
tarief worden gehandhaafd op een 
preventief niveau dat de exploitanten 
voldoende marge biedt en tegelijkertijd 
zorgt voor een meer getrouwe afspiegeling 
van de onderliggende retailkosten en geen 
afbreuk doet aan de bestaande 
consumentenvoordelen .

(50) Tot 2015, wanneer het nationale 
tarief gelijk moet zijn gesteld met het 
roamingtarief, moet het tijdelijke Euro-
sms-tarief worden gehandhaafd op een 
preventief niveau dat de exploitanten 
voldoende marge biedt en tegelijkertijd 
zorgt voor een meer getrouwe afspiegeling 
van de onderliggende retailkosten en geen 
afbreuk doet aan de bestaande 
consumentenvoordelen .

Or. nl

Amendement 68
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Uit gegevens die bijeen zijn gebracht 
door de nationale regelgevende instanties 
blijkt dat de gemiddelde wholesaletarieven 
voor dataroamingdiensten die worden 
aangerekend door de exploitanten van 
bezochte netwerken aan de thuisaanbieders 
van roamende klanten hoog blijven, 
hoewel de wholesaleprijzen een 
neerwaartse trend vertonen.

(55) Uit gegevens die bijeen zijn gebracht 
door de nationale regelgevende instanties 
blijkt dat de gemiddelde wholesaletarieven 
voor dataroamingdiensten die worden 
aangerekend door de exploitanten van 
bezochte netwerken aan de thuisaanbieders 
van roamende klanten een veel te hoog 
niveau blijven behouden wat zich niet 
weerspiegelt in de kostenstructuur van 
roamingdiensten, met excessieve winsten 
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als gevolg. 

Or. nl

Amendement 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Uit gegevens die bijeen zijn gebracht 
door de nationale regelgevende instanties 
blijkt dat de gemiddelde wholesaletarieven 
voor dataroamingdiensten die worden 
aangerekend door de exploitanten van 
bezochte netwerken aan de thuisaanbieders 
van roamende klanten hoog blijven, 
hoewel de wholesaleprijzen een 
neerwaartse trend vertonen.

(55) Uit gegevens die bijeen zijn gebracht 
door de nationale regelgevende instanties 
blijkt dat de gemiddelde wholesaletarieven 
voor dataroamingdiensten die worden 
aangerekend door de exploitanten van 
bezochte netwerken aan de thuisaanbieders 
van roamende klanten hoog blijven. 
Hoewel de wholesaleprijzen een 
neerwaartse trend vertonen, blijven ze veel 
te hoog en zijn ze niet in verhouding met 
de werkelijke productiekosten.

Or. en

Amendement 70
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Aanbieders van roamingdiensten 
mogen de roamende klant geen kosten in 
rekening brengen voor gereguleerde 
dataroamingdiensten, zolang de roamende 
klant niet akkoord is gegaan met de 
levering van de dienst.

(57) Aanbieders van roamingdiensten
mogen de roamende klant geen kosten in 
rekening brengen voor gereguleerde 
dataroamingdiensten, zolang de roamende 
klant niet akkoord is gegaan met de 
levering van de dienst. Bovendien moet het 
de consument die levering van dergelijke 
diensten aanvaardt, duidelijk worden 
gemaakt dat bij gebruik van een 
smartphone dataroaming ook kan 
plaatsvinden zonder dat de gebruiker het 
merkt. De consument moet kosteloos 
worden medegedeeld langs welke weg 
datadoorgifte kan worden verhinderd.

Or. fr
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Motivering

Tal van consumenten weten niet dat hun smartphone automatisch verbinding maakt met het net 
om updates uit te voeren of gewoon om bepaalde mobiele applicaties te laten werken. Dat leidt 
vaak tot een telefoonrekening van honderden euro's. De bescherming van de consument 
hiertegen zou beter kunnen, en wel door betere informatie over manieren om dit te voorkomen.

Amendement 71
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Naar analogie met de reeds bestaande 
regelgevende maatregelen voor spraak- en 
sms-diensten en tot de structurele oplossing 
voor voldoende concurrentie zorgt, bestaat 
de meest doelmatige en evenredige aanpak 
om het prijsniveau voor gereguleerde 
dataroamingdiensten binnen de Unie 
tijdens een overgangsperiode op 
retailniveau te reguleren, erin mobiele 
exploitanten te verplichten hun roamende 
klanten een tijdelijk Eurodatatarief aan te 
bieden dat niet hoger ligt dan een 
vastgestelde maximumprijs. Het 
Eurodatatarief moet worden vastgesteld op 
een preventief niveau dat de exploitanten,
tot de structurele oplossing effect sorteert,
voldoende marge biedt en tegelijkertijd een 
meer getrouwe afspiegeling van de 
onderliggende retailkosten waarborgt.

(59) Naar analogie met de reeds bestaande 
regelgevende maatregelen voor spraak- en 
sms-diensten en tot de structurele oplossing 
voor voldoende concurrentie zorgt, bestaat 
de meest doelmatige en evenredige aanpak 
om het prijsniveau voor gereguleerde 
dataroamingdiensten binnen de Unie 
tijdens een overgangsperiode op 
retailniveau te reguleren, erin mobiele 
exploitanten te verplichten hun roamende 
klanten een tijdelijk Eurodatatarief aan te 
bieden dat niet hoger ligt dan een 
vastgestelde maximumprijs. Het 
Eurodatatarief moet worden vastgesteld op 
een preventief niveau dat de exploitanten, 
totdat in 2015 het roamingtarief gelijk is 
gesteld aan het nationale tarief, in relatie
tot de werkelijke kostenstructuur
voldoende marge biedt en tegelijkertijd een 
meer getrouwe afspiegeling van de 
onderliggende retailkosten waarborgt.

Or. nl

Amendement 72
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Het tijdelijke Eurodatatarief dat 
roamende klanten kan worden aangeboden, 

(60) Het tijdelijke Eurodatatarief dat 
roamende klanten kan worden aangeboden, 
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moet derhalve een redelijke marge 
inhouden met betrekking tot de kosten die 
gepaard gaan met de levering van een 
gereguleerde dataroamingdienst, terwijl 
exploitanten kunnen concurreren door 
hun aanbod te variëren en door de 
prijsstructuur aan te passen aan de 
marktomstandigheden en de voorkeur van 
de consumenten. Het preventieve plafond 
mag geen afbreuk doen aan de 
concurrentievoordelen van structurele 
oplossingen en kan worden opgeheven 
zodra blijkt dat de structurele oplossingen 
concrete voordelen voor de consument 
opleveren. Naar analogie met de voor 
spraak- en sms-roamingdiensten gevolgde 
aanpak en gelet op de verwachte daling van 
de onderliggende kosten voor het 
aanbieden van dataroamingdiensten, 
moeten de gereguleerde maximumprijzen 
voor het tijdelijke Eurodatatarief een 
dalende trend volgen.

moet derhalve een redelijke marge 
inhouden met betrekking tot de kosten die 
gepaard gaan met de levering van een 
gereguleerde dataroamingdienst. Naar 
analogie met de voor spraak- en sms-
roamingdiensten gevolgde aanpak en gelet 
op de verwachte daling van de 
onderliggende kosten voor het aanbieden 
van dataroamingdiensten, moeten de 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
tijdelijke Eurodatatarief een dalende trend 
volgen richting het eenheidstarief in 2015.

Or. nl

Amendement 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Opdat alle gebruikers van mobiele 
spraaktelefonie er baat bij hebben, moeten 
de tijdelijke retail-tariefvoorschriften 
gelden ongeacht het feit of roamende 
klanten een pre-paid- dan wel een post-
paid-contract hebben met hun 
thuisaanbieder en ongeacht of de 
thuisaanbieder een eigen netwerk heeft, 
een exploitant van een virtueel mobiel 
netwerk is dan wel een wederverkoper van 
mobiele spraaktelefoniediensten is.

(64) Opdat alle gebruikers van mobiele 
spraaktelefonie er baat bij hebben, moeten 
de tijdelijke retail-tariefvoorschriften 
gelden ongeacht het feit of roamende 
klanten een pre-paid- dan wel een post-
paid-contract hebben met hun 
thuisaanbieder en ongeacht of de 
thuisaanbieder een eigen netwerk heeft of 
een wederverkoper van mobiele 
spraaktelefoniediensten is.

Or. en

Amendement 74
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Om ervoor te zorgen dat de 
regelgevingsverplichtingen inzake 
wholesale- en retailtarieven voor spraak, 
sms- en dataroamingdiensten niet langer 
dan nodig in stand worden gehouden 
wanneer de structurele oplossingen zijn 
ingevoerd en er op de roamingmarkt 
voldoende concurrentie is, moet worden 
vastgesteld onder welke voorwaarden de 
maximale wholesale- en retailtarieven 
nog vóór de vastgestelde termijn worden 
opgeheven. Die voorwaarden moeten 
gebaseerd zijn op een significant verschil 
tussen de prijsplafonds en de reële prijzen. 
Er is sprake van een significant verschil 
wanneer de prijzen in de Unie gemiddeld 
75% van het prijsplafond bedragen. Voor 
de wholesaleprijsplafonds wordt het 75%-
criterium gebaseerd op het ongelijke 
verkeer tussen exploitanten die niet tot 
eenzelfde groep behoren. Om distorties 
tussen lidstaten te vermijden, wordt het 
75%-criterium voor retailplafonds 
bepaald door het EU-gemiddelde te 
berekenen van de nationale gemiddelden 
voor elke afzonderlijke roamingdienst 
(spraak, sms of data).

Schrappen

Or. nl

Motivering

Vastgesteld moet worden dat het in dit artikel vastgestelde prijsniveau veel te hoog is, blijvend 
tot excessieve winsten van exploitanten blijft leiden en dat dit onvoldoende leidt tot de gewenste 
concurrentie die zich vooral af moet spelen op het terrein van innovatieve diensten en het 
vergroten van het aandeel op de sterk groeiende markt voor dataverkeer. De sector prijst zich 
hiermee uit de markt.

Amendement 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 65
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Om ervoor te zorgen dat de 
regelgevingsverplichtingen inzake 
wholesale- en retailtarieven voor spraak, 
sms- en dataroamingdiensten niet langer 
dan nodig in stand worden gehouden 
wanneer de structurele oplossingen zijn 
ingevoerd en er op de roamingmarkt 
voldoende concurrentie is, moet worden 
vastgesteld onder welke voorwaarden de 
maximale wholesale- en retailtarieven nog 
vóór de vastgestelde termijn worden 
opgeheven. Die voorwaarden moeten 
gebaseerd zijn op een significant verschil 
tussen de prijsplafonds en de reële prijzen. 
Er is sprake van een significant verschil 
wanneer de prijzen in de Unie gemiddeld 
75% van het prijsplafond bedragen. Voor 
de wholesaleprijsplafonds wordt het 75%-
criterium gebaseerd op het ongelijke 
verkeer tussen exploitanten die niet tot 
eenzelfde groep behoren. Om distorties 
tussen lidstaten te vermijden, wordt het 
75%-criterium voor retailplafonds bepaald 
door het EU-gemiddelde te berekenen van 
de nationale gemiddelden voor elke 
afzonderlijke roamingdienst (spraak, sms 
of data).

(65) Om ervoor te zorgen dat de 
regelgevingsverplichtingen inzake 
wholesale- en retailtarieven voor spraak, 
sms- en dataroamingdiensten niet langer 
dan nodig in stand worden gehouden 
wanneer de structurele oplossingen zijn 
ingevoerd en er op de roamingmarkt 
voldoende concurrentie is, moet worden 
vastgesteld onder welke voorwaarden de 
maximale wholesale- en retailtarieven nog 
vóór de vastgestelde termijn worden 
opgeheven. Die voorwaarden moeten 
gebaseerd zijn op een significant verschil 
tussen de prijsplafonds en de reële prijzen. 
Er is sprake van een significant verschil 
wanneer de prijzen in de Unie gemiddeld 
50% van het prijsplafond bedragen. Voor 
de wholesaleprijsplafonds wordt het 50%-
criterium gebaseerd op het ongelijke 
verkeer tussen exploitanten die niet tot 
eenzelfde groep behoren. Om distorties 
tussen lidstaten te vermijden, wordt het 
50%-criterium voor retailplafonds bepaald 
door het EU-gemiddelde te berekenen van 
de nationale gemiddelden voor elke 
afzonderlijke roamingdienst (spraak, sms 
of data).

Or. en

Amendement 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de transparantie van de 
retailtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gereguleerde
roaminggesprekken binnen de Unie 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 roamende klanten in 

(67) Om de transparantie van de 
retailtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van roaminggesprekken binnen 
en buiten de Unie 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 roamende klanten in staat stellen om 
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staat stellen om gemakkelijk en kosteloos 
informatie te verkrijgen over de 
roamingtarieven die voor hen gelden 
wanneer zij in de door hen bezochte 
lidstaat telefoongesprekken initiëren of 
ontvangen. Ook zouden de leveranciers 
hun klanten op verzoek en kosteloos 
aanvullende informatie moeten verstrekken 
over de tarieven per minuut of per eenheid 
gegevens (inclusief BTW) voor het 
initiëren en ontvangen van 
telefoongesprekken en voor het zenden en 
ontvangen van sms, mms en andere 
gegevenscommunicatiediensten in de 
bezochte lidstaat. Aangezien bepaalde 
klanten wellicht goed op de hoogte zijn van 
de roamingtarieven, moeten exploitanten 
de mogelijkheid bieden om op eenvoudig 
verzoek af te zien van deze automatische 
boodschappendienst.

gemakkelijk en kosteloos informatie te 
verkrijgen over de roamingtarieven die 
voor hen gelden wanneer zij in het door 
hen bezochte land telefoongesprekken 
initiëren of ontvangen. Ook zouden de 
leveranciers hun klanten op verzoek en 
kosteloos aanvullende informatie moeten 
verstrekken over de tarieven per minuut of 
per eenheid gegevens (inclusief btw) voor 
het initiëren en ontvangen van 
telefoongesprekken en voor het zenden en 
ontvangen van sms, mms en andere 
gegevenscommunicatiediensten in de 
bezochte landen. Aangezien bepaalde 
klanten wellicht goed op de hoogte zijn van 
de roamingtarieven, moeten exploitanten 
de mogelijkheid bieden om op eenvoudig 
verzoek af te zien van deze automatische 
boodschappendienst.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook op roamingdiensten buiten de Unie van toepassing 
zijn.

Amendement 77
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de transparantie van de 
retailtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gereguleerde 
roaminggesprekken binnen de Unie 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 roamende klanten in 
staat stellen om gemakkelijk en kosteloos 
informatie te verkrijgen over de 
roamingtarieven die voor hen gelden 
wanneer zij in de door hen bezochte 
lidstaat telefoongesprekken initiëren of 

(67) Om de transparantie van de 
retailtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gereguleerde 
roaminggesprekken binnen de Unie te 
vergroten en roamende klanten te helpen 
om te beslissen hoe zij hun mobiele 
telefoon in het buitenland gebruiken, 
moeten de leveranciers van 
mobieletelefoniediensten hun roamende 
klanten in staat stellen om gemakkelijk en 
kosteloos informatie te verkrijgen over de 
roamingtarieven die voor hen gelden 
wanneer zij in de door hen bezochte 
lidstaat telefoongesprekken initiëren of 
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ontvangen. Ook zouden de leveranciers 
hun klanten op verzoek en kosteloos 
aanvullende informatie moeten verstrekken 
over de tarieven per minuut of per eenheid 
gegevens (inclusief BTW) voor het 
initiëren en ontvangen van 
telefoongesprekken en voor het zenden en 
ontvangen van sms, mms en andere 
gegevenscommunicatiediensten in de 
bezochte lidstaat. Aangezien bepaalde 
klanten wellicht goed op de hoogte zijn van 
de roamingtarieven, moeten exploitanten 
de mogelijkheid bieden om op eenvoudig 
verzoek af te zien van deze automatische 
boodschappendienst.

ontvangen. Ook zouden de leveranciers 
hun klanten op verzoek en kosteloos 
aanvullende informatie moeten verstrekken 
over de tarieven per minuut of per eenheid 
gegevens (inclusief btw) voor het initiëren 
en ontvangen van telefoongesprekken en 
voor het zenden en ontvangen van sms, 
mms en andere 
gegevenscommunicatiediensten in de 
bezochte lidstaat. Aangezien bepaalde 
klanten wellicht goed op de hoogte zijn van 
de roamingtarieven, moeten exploitanten 
de mogelijkheid bieden om op eenvoudig 
verzoek af te zien van deze automatische 
boodschappendienst. Een dergelijk 
verzoek moet echter alleen voor de 
bezochte lidstaat gelden en niet 
automatisch voor de gehele Unie tenzij de 
consument daarom uitdrukkelijk heeft 
gevraagd.

Or. fr

Amendement 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, 
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Eveneens omwille van de 
transparantie dienen de leveranciers 
informatie te verstrekken over 
roamingtarieven, met name het Eurotarief 
en het vaste all-in tarief, als zij dat 
aanbieden, wanneer een abonnement wordt 
genomen en telkens wanneer de 
roamingtarieven gewijzigd worden. De 
thuisaanbieders moeten met passende 
middelen, zoals op facturen of via Internet, 
TV-reclame of direct mail, informatie 
verstrekken over roamingtarieven. De 
thuisaanbieders dienen ervoor te zorgen dat 
al hun roamende klanten zich bewust zijn 
van het bestaan van gereguleerde tarieven 
tijdens de betrokken periode en deze 
klanten een duidelijke en ondubbelzinnige 
mededeling te sturen waarin de 

(68) Eveneens omwille van de 
transparantie dienen de leveranciers 
informatie te verstrekken over 
roamingtarieven, met name het Eurotarief 
en het vaste all-in tarief, als zij dat 
aanbieden, wanneer een abonnement wordt 
genomen en telkens wanneer de 
roamingtarieven gewijzigd worden. De 
thuisaanbieders moeten met passende 
middelen, zoals op facturen of via Internet, 
TV-reclame of direct mail, informatie 
verstrekken over roamingtarieven. Alle 
informatie en aanbiedingen moeten 
duidelijk, begrijpelijk, vergelijkbaar en 
ondubbelzinnig zijn voor wat de prijzen en 
kenmerken van de diensten betreft. 
Reclame voor roamingaanbiedingen en 
marketing naar consumenten toe moeten 
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voorwaarden van het Eurotarief worden 
beschreven, alsook het recht om over te 
stappen naar en van dat tarief.

volledig in overeenstemming zijn met de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming, in het 
bijzonder Richtlijn 2005/29/EG van het 
Europees Parlement en van de Raad van 
11 mei 2005 betreffende oneerlijke 
handelspraktijken van ondernemingen 
jegens consumenten op de interne markt 
("Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken")1. De thuisaanbieders 
dienen ervoor te zorgen dat al hun 
roamende klanten zich bewust zijn van het 
bestaan van gereguleerde tarieven tijdens 
de betrokken periode en deze klanten een 
duidelijke en ondubbelzinnige mededeling 
te sturen waarin de voorwaarden van het 
Eurotarief worden beschreven, alsook het 
recht om over te stappen naar en van dat 
tarief.
_____________
1 PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.

Or. en

Amendement 79
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Eveneens omwille van de 
transparantie dienen de leveranciers 
informatie te verstrekken over 
roamingtarieven, met name het Eurotarief 
en het vaste all-in tarief, als zij dat 
aanbieden, wanneer een abonnement wordt 
genomen en telkens wanneer de 
roamingtarieven gewijzigd worden. De 
thuisaanbieders moeten met passende 
middelen, zoals op facturen of via Internet, 
TV-reclame of direct mail, informatie 
verstrekken over roamingtarieven. De 
thuisaanbieders dienen ervoor te zorgen dat 
al hun roamende klanten zich bewust zijn 
van het bestaan van gereguleerde tarieven 
tijdens de betrokken periode en deze 
klanten een duidelijke en ondubbelzinnige 
mededeling te sturen waarin de 

(68) Eveneens omwille van de 
transparantie dienen de leveranciers 
informatie te verstrekken over 
roamingtarieven, met name het Eurotarief 
en het vaste all-in tarief, als zij dat 
aanbieden, wanneer een abonnement wordt 
genomen en telkens wanneer de 
roamingtarieven gewijzigd worden. De 
thuisaanbieders moeten met passende 
middelen, zoals op facturen of via Internet, 
tv-reclame of direct mail, informatie 
verstrekken over roamingtarieven. De 
thuisaanbieders dienen ervoor te zorgen dat 
al hun roamende klanten zich bewust zijn 
van het bestaan van gereguleerde tarieven 
tijdens de betrokken periode en deze 
klanten een duidelijke en ondubbelzinnige 
schriftelijke mededeling te sturen waarin 
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voorwaarden van het Eurotarief worden 
beschreven, alsook het recht om over te 
stappen naar en van dat tarief.

de voorwaarden van het Eurotarief worden 
beschreven, alsook het recht om over te 
stappen naar en van dat tarief.

Or. fr

Amendement 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Bovendien moeten maatregelen 
worden ingevoerd om de transparantie van 
retailprijzen voor dataroamingdiensten te 
verbeteren, met name om het probleem van 
astronomisch hoge rekeningen, die een 
obstakel vormen voor de soepele werking 
van de interne markt, uit de weg te ruimen 
en roamende klanten de instrumenten te 
verschaffen die zij nodig hebben om hun 
uitgaven voor dataroamingdiensten te 
bewaken en te beheersen. Evenmin mag de 
ontwikkeling van toepassingen of 
technologieën worden belemmerd die 
roamingdiensten kunnen vervangen of er 
een alternatief voor kunnen vormen, zoals 
WiFi. De consument moet hiervan op de 
hoogte worden gesteld, zodat hij met 
kennis van zaken een keuze kan maken.

(69) Bovendien  moeten maatregelen 
worden ingevoerd om de transparantie van 
retailprijzen voor alle roamingdiensten te 
verbeteren, met name om het probleem van 
astronomisch hoge rekeningen, die een 
obstakel vormen voor de soepele werking 
van de interne markt, uit de weg te ruimen 
en roamende klanten de instrumenten te 
verschaffen die zij nodig hebben om hun 
uitgaven voor dataroamingdiensten te 
bewaken en te beheersen. Evenmin mag de 
ontwikkeling van toepassingen of 
technologieën worden belemmerd die 
roamingdiensten kunnen vervangen of er 
een alternatief voor kunnen vormen, zoals 
WiFi. De consument moet hiervan op de 
hoogte worden gesteld, zodat hij met 
kennis van zaken een keuze kan maken.

Or. en

Amendement 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Bovendien moeten maatregelen 
worden ingevoerd om de transparantie van 
retailprijzen voor dataroamingdiensten te 
verbeteren, met name om het probleem van 
astronomisch hoge rekeningen, die een 
obstakel vormen voor de soepele werking 

(69) Bovendien moeten maatregelen 
worden ingevoerd om de transparantie van 
retailprijzen voor dataroamingdiensten te 
verbeteren, met name om het probleem van 
astronomisch hoge rekeningen, die een 
obstakel vormen voor de soepele werking 



AM\888019NL.doc 37/170 PE478.641v01-00

NL

van de interne markt, uit de weg te ruimen 
en roamende klanten de instrumenten te 
verschaffen die zij nodig hebben om hun 
uitgaven voor dataroamingdiensten te 
bewaken en te beheersen. Evenmin mag de 
ontwikkeling van toepassingen of 
technologieën worden belemmerd die 
roamingdiensten kunnen vervangen of er 
een alternatief voor kunnen vormen, zoals 
WiFi. De consument moet hiervan op de 
hoogte worden gesteld, zodat hij met 
kennis van zaken een keuze kan maken.

van de interne markt, uit de weg te ruimen 
en roamende klanten de instrumenten te 
verschaffen die zij nodig hebben om hun 
uitgaven voor dataroamingdiensten te 
bewaken en te beheersen. Evenmin mag de 
ontwikkeling van toepassingen of 
technologieën worden belemmerd die 
roamingdiensten kunnen vervangen of er 
een alternatief voor kunnen vormen, zoals 
WiFi of plaatselijke breakout-
mechanismen. De consument moet hiervan 
op de hoogte worden gesteld, zodat hij met 
kennis van zaken een keuze kan maken.

Or. en

Amendement 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Exploitanten van mobiele netwerken 
moeten hun roamende klanten met name 
gepersonaliseerde tariefinformatie 
verschaffen over de kosten van 
dataroamingdiensten die voor deze klanten 
gelden telkens wanneer zij in een andere 
lidstaat gebruikmaken van een 
dataroamingdienst. Deze informatie moet 
zodanig op hun mobiele telefoon of ander 
mobiel toestel worden verstrekt dat ze 
eenvoudig te ontvangen en te begrijpen is.

(70) Exploitanten van mobiele netwerken 
moeten hun roamende klanten met name 
gepersonaliseerde tariefinformatie 
verschaffen over de kosten van 
dataroamingdiensten die voor deze klanten 
gelden telkens wanneer zij in een ander 
land gebruikmaken van een 
dataroamingdienst. Deze informatie moet 
zodanig op hun mobiele telefoon of ander 
mobiel toestel worden verstrekt dat ze 
eenvoudig te ontvangen en te begrijpen is.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook op roamingdiensten buiten de Unie van toepassing 
zijn.

Amendement 83
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 70
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Exploitanten van mobiele netwerken 
moeten hun roamende klanten met name 
gepersonaliseerde tariefinformatie 
verschaffen over de kosten van 
dataroamingdiensten die voor deze klanten 
gelden telkens wanneer zij in een andere 
lidstaat gebruikmaken van een 
dataroamingdienst. Deze informatie moet 
zodanig op hun mobiele telefoon of ander 
mobiel toestel worden verstrekt dat ze 
eenvoudig te ontvangen en te begrijpen is.

(70) Exploitanten van mobiele netwerken 
moeten hun roamende klanten met name 
kosteloos gepersonaliseerde 
tariefinformatie verschaffen over de kosten 
van dataroamingdiensten die voor deze 
klanten gelden telkens wanneer zij in een 
andere lidstaat gebruik maken van een 
dataroamingdienst. Deze informatie moet 
zodanig op hun mobiele telefoon of ander 
mobiel toestel worden verstrekt dat ze 
eenvoudig te ontvangen en te begrijpen is 
en later opnieuw kan worden 
geraadpleegd.

Or. fr

Motivering

Pop-upvensters zijn geen geschikte methode om de consument over tarieven te informeren, 
aangezien deze bezig is als de informatie binnenkomt en het venster ongezien zal willen laten 
verdwijnen om door te gaan met waar hij mee bezig was.

Amendement 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om het voor de klant gemakkelijker te 
maken inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van het gebruik van gereguleerde
dataroamingdiensten en hem in staat te 
stellen zijn uitgaven te bewaken en te 
beheersen, dienen de thuisaanbieders 
voorbeelden te geven van 
dataroamingtoepassingen, zoals e-mail, 
afbeeldingen en web-browsing, door hun 
omvang in termen van datagebruik bij 
benadering aan te geven.

(71) Om het voor de klant gemakkelijker te 
maken inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van het gebruik van 
dataroamingdiensten en hem in staat te 
stellen zijn uitgaven te bewaken en te 
beheersen, dienen de thuisaanbieders 
voorbeelden te geven van 
dataroamingtoepassingen, zoals e-mail, 
afbeeldingen en web-browsing, door hun 
omvang in termen van datagebruik bij 
benadering aan te geven.

Or. en

Amendement 85
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Om het voor de klant gemakkelijker te 
maken inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van het gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten en hem in staat te 
stellen zijn uitgaven te bewaken en te 
beheersen, dienen de thuisaanbieders 
voorbeelden te geven van 
dataroamingtoepassingen, zoals e-mail, 
afbeeldingen en web-browsing, door hun 
omvang in termen van datagebruik bij 
benadering aan te geven.

(71) Om het voor de klant gemakkelijker te 
maken inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van het gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten en hem in staat te 
stellen zijn uitgaven te bewaken en te 
beheersen, dienen de thuisaanbieders bij de 
sluiting van het contract en vervolgens 
telkens als de klant erom vraagt, kosteloos 
voorbeelden te geven van 
dataroamingtoepassingen, zoals e-mail, 
afbeeldingen en web-browsing, door hun 
omvang in termen van datagebruik bij 
benadering aan te geven.

Or. fr

Amendement 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om astronomisch hoge rekeningen te 
voorkomen moeten exploitanten van 
mobiele netwerken bovendien een of meer 
financiële en/of volumeplafonds vaststellen 
met betrekking tot hun openstaande 
rekeningen voor dataroamingdiensten, in 
de valuta waarin de roamende klant de 
rekening ontvangt, die zij aan al hun 
roamende klanten gratis moeten aanbieden 
en waarbij een passende kennisgeving 
wordt gedaan wanneer men in de buurt 
komt van dit plafond. Wanneer dit plafond 
wordt bereikt, mag de klant deze diensten 
niet meer ontvangen en mogen deze hem 
niet meer in rekening worden gebracht, 
behalve wanneer hij specifiek om 
voortzetting van deze diensten verzoekt 
overeenkomstig de voorwaarden zoals 
vermeld in de kennisgeving. Roamende 
klanten moeten binnen een redelijke 
termijn voor een van deze financiële of 

(72) Om astronomisch hoge rekeningen 
voor roamingdiensten binnen en buiten de 
Unie te voorkomen moeten exploitanten 
van mobiele netwerken bovendien een of 
meer financiële en/of volumeplafonds 
vaststellen met betrekking tot hun 
openstaande rekeningen voor 
dataroamingdiensten, in de valuta waarin 
de roamende klant de rekening ontvangt, 
die zij aan al hun roamende klanten gratis 
moeten aanbieden en waarbij een passende 
kennisgeving wordt gedaan wanneer men 
in de buurt komt van dit plafond. Wanneer 
dit plafond wordt bereikt, mag de klant 
deze diensten niet meer ontvangen en 
mogen deze hem niet meer in rekening 
worden gebracht, behalve wanneer hij 
specifiek om voortzetting van deze 
diensten verzoekt overeenkomstig de 
voorwaarden zoals vermeld in de 
kennisgeving. Roamende klanten moeten 
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volumeplafonds kunnen kiezen of zich 
tegen een dergelijk plafond uitspreken. 
Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, 
moeten de plafonds standaard op hem 
worden toegepast.

binnen een redelijke termijn voor een van 
deze financiële of volumeplafonds kunnen 
kiezen of zich tegen een dergelijk plafond 
uitspreken. Tenzij de klant iets anders te 
kennen geeft, moeten de plafonds 
standaard op hem worden toegepast.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook op roamingdiensten buiten de Unie van toepassing 
zijn.

Amendement 87
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Om astronomisch hoge rekeningen te 
voorkomen moeten exploitanten van 
mobiele netwerken bovendien een of meer 
financiële en/of volumeplafonds vaststellen 
met betrekking tot hun openstaande 
rekeningen voor dataroamingdiensten, in 
de valuta waarin de roamende klant de 
rekening ontvangt, die zij aan al hun 
roamende klanten gratis moeten aanbieden 
en waarbij een passende kennisgeving 
wordt gedaan wanneer men in de buurt 
komt van dit plafond. Wanneer dit plafond 
wordt bereikt, mag de klant deze diensten 
niet meer ontvangen en mogen deze hem 
niet meer in rekening worden gebracht, 
behalve wanneer hij specifiek om 
voortzetting van deze diensten verzoekt 
overeenkomstig de voorwaarden zoals 
vermeld in de kennisgeving. Roamende 
klanten moeten binnen een redelijke 
termijn voor een van deze financiële of 
volumeplafonds kunnen kiezen of zich 
tegen een dergelijk plafond uitspreken. 
Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, 
moeten de plafonds standaard op hem 
worden toegepast.

(72) Om astronomisch hoge rekeningen te 
voorkomen moeten exploitanten van 
mobiele netwerken bovendien een of meer 
financiële en/of volumeplafonds vaststellen 
met betrekking tot hun openstaande 
rekeningen voor dataroamingdiensten, in 
de valuta waarin de roamende klant de 
rekening ontvangt, die zij aan al hun 
roamende klanten gratis moeten aanbieden 
en waarbij een passende kennisgeving 
wordt gedaan, op een drager waarmee de 
kennisgeving opnieuw kan worden 
bekeken, wanneer men in de buurt komt 
van dit plafond. Wanneer dit plafond wordt 
bereikt, mag de klant deze diensten niet 
meer ontvangen en mogen deze hem niet 
meer in rekening worden gebracht, behalve 
wanneer hij specifiek om voortzetting van 
deze diensten verzoekt overeenkomstig de 
voorwaarden zoals vermeld in de 
kennisgeving. In dat geval moet hij 
kosteloos een bevestiging ontvangen, op 
een drager waarmee de bevestiging 
opnieuw kan worden bekeken. Roamende 
klanten moeten binnen een redelijke 
termijn voor een van deze financiële of 
volumeplafonds kunnen kiezen of zich 
tegen een dergelijk plafond uitspreken. 
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Tenzij de klant iets anders te kennen geeft, 
moeten de plafonds standaard op hem 
worden toegepast.

Or. fr

Motivering

Pop-upvensters zijn geen geschikte methode om de consument erover te informeren dat het 
plafond binnenkort bereikt wordt, aangezien deze bezig is als de informatie binnenkomt en het 
venster ongezien zal willen laten verdwijnen om door te gaan met waar hij mee bezig was. 
Bovendien is het zaak dat de consument een bevestiging krijgt als hij aangeeft de dienst te willen 
blijven gebruiken ondanks overschrijding van het veiligheidsplafond. De bedoeling daarvan is 
ervoor te zorgen dat de consument niet op een knopje drukt zonder te beseffen waar hij voor 
kiest.

Amendement 88
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 72 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72 bis) Aangezien de huidige EU-
wetgeving geen bepalingen kent om 
onaangename verrassingen op de 
telefoonrekening door roaming buiten de 
EU te beperken, moeten buiten de EU 
roamende consumenten voortaan 
informatie krijgen over de gehanteerde 
roamingtarieven en over de regelgeving 
betreffende onaangename verrassingen 
op de telefoonrekening die binnen de 
Unie van kracht is.

Or. da

Amendement 89
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Sinds de inwerkingtreding van de bij 
Verordening (EG) nr. 544/2009 
ingevoerde wijzigingen lopen 
consumenten met een pre-paid-tarief 
minder risico op astronomische facturen 

Schrappen
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door het gebruik van 
dataroamingdiensten aangezien zij voor 
deze diensten vooraf een bepaald plafond 
kiezen. Dankzij het tijdelijke 
Eurodatatarief met gereguleerde 
dataroamingtarieven zouden deze 
consumenten een tweede maal worden 
beschermd tegen hoge prijzen voor deze 
diensten. Om die redenen moeten de „cut 
off limits” niet worden toegepast op 
consumenten met pre-paid-contracten.

Or. nl

Amendement 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Sinds de inwerkingtreding van de bij 
Verordening (EG) nr. 544/2009 ingevoerde 
wijzigingen lopen consumenten met een 
pre-paid-tarief minder risico op 
astronomische facturen door het gebruik 
van dataroamingdiensten aangezien zij 
voor deze diensten vooraf een bepaald 
plafond kiezen. Dankzij het tijdelijke 
Eurodatatarief met gereguleerde 
dataroamingtarieven zouden deze 
consumenten een tweede maal worden 
beschermd tegen hoge prijzen voor deze 
diensten. Om die redenen moeten de "cut 
off limits" niet worden toegepast op 
consumenten met pre-paid-contracten.

(74) Sinds de inwerkingtreding van de bij 
Verordening (EG) nr. 544/2009 ingevoerde 
wijzigingen lopen consumenten met een 
pre-paid-tarief minder risico op 
astronomische facturen door het gebruik 
van dataroamingdiensten aangezien zij 
voor deze diensten vooraf een bepaald 
plafond kiezen. Dankzij het tijdelijke 
Eurodatatarief met gereguleerde 
dataroamingtarieven zouden deze 
consumenten een tweede maal worden 
beschermd tegen hoge prijzen voor deze 
diensten. Om die redenen moeten de "cut 
off limits" niet worden toegepast op 
consumenten met pre-paid-ontracten, 
behalve wanneer consumenten hebben 
gekozen voor een systeem waarbij hun 
krediet automatisch wordt bijgevuld.

Or. en

Amendement 91
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 74
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Sinds de inwerkingtreding van de bij 
Verordening (EG) nr. 544/2009 
ingevoerde wijzigingen lopen 
consumenten met een pre-paid-tarief 
minder risico op astronomische facturen 
door het gebruik van 
dataroamingdiensten aangezien zij voor 
deze diensten vooraf een bepaald plafond 
kiezen. Dankzij het tijdelijke 
Eurodatatarief met gereguleerde 
dataroamingtarieven zouden deze 
consumenten een tweede maal worden 
beschermd tegen hoge prijzen voor deze 
diensten. Om die redenen moeten de "cut 
off limits" niet worden toegepast op 
consumenten met pre-paid-contracten.

Schrappen.

Or. fr

Amendement 92
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) De preventieve retailplafonds moeten
voldoende hoog zijn om de potentiële 
concurrentievoordelen van structurele 
oplossingen niet in het gedrang te 
brengen en kunnen volledig worden 
opgeheven zodra de structurele aanpak
effect sorteert en tot een reële interne 
markt heeft geleid. Derhalve dienen de 
preventieve retailplafonds een neerwaartse 
trend te volgen en uiteindelijk te 
verdwijnen.

(80) De preventieve retailplafonds moeten 
volledig kunnen worden opgeheven zodra 
de reguleringsaanpak in 2015 resulteert 
in gelijkschakeling van het nationale en
roamingtarief. Derhalve dienen de 
preventieve retailplafonds een neerwaartse 
trend te volgen en uiteindelijk te 
verdwijnen.

Or. nl

Amendement 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Overweging 81
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) De Commissie dient de 
doeltreffendheid van deze verordening te 
evalueren in het licht van de doelstellingen 
daarvan en de bijdrage tot de uitvoering 
van het regelgevend kader en het soepel 
functioneren van de interne markt. In dit 
verband moet de Commissie de gevolgen 
nagaan voor de concurrentiepositie van de 
aanbieders van mobiele-
communicatiediensten van uiteenlopende 
omvang en uit verschillende delen van de 
Unie. de ontwikkelingen, trends en de 
transparantie van retail- en 
wholesaletarieven, de verhouding daarvan 
tot de feitelijke kosten, de mate waarin de 
in de effectbeoordeling bij deze 
verordening geformuleerde aannames zijn 
bevestigd, en de compliancekosten van de 
exploitanten en de gevolgen voor de 
investeringen. De Commissie dient in het 
licht van de technologische ontwikkelingen 
voorts aandacht te schenken aan de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van 
diensten die een alternatief vormen voor 
roaming (zoals toegang via WIFI).

(81) De Commissie dient de 
doeltreffendheid van deze verordening te 
evalueren in het licht van de doelstellingen 
daarvan en de bijdrage tot de uitvoering 
van het regelgevend kader en het soepel 
functioneren van de interne markt. In dit 
verband moet de Commissie de gevolgen 
nagaan voor de concurrentiepositie van de 
aanbieders van mobiele-
communicatiediensten van uiteenlopende 
omvang en uit verschillende delen van de 
Unie. de ontwikkelingen, trends en de 
transparantie van retail- en 
wholesaletarieven, de verhouding daarvan 
tot de feitelijke kosten, de mate waarin de 
in de effectbeoordeling bij deze 
verordening geformuleerde aannames zijn 
bevestigd, en de compliancekosten van de 
exploitanten en de gevolgen voor de 
investeringen. De Commissie dient in het 
licht van de technologische ontwikkelingen 
voorts aandacht te schenken aan de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van 
diensten die een alternatief vormen voor 
roaming (zoals toegang via WIFI of 
plaatselijke breakout-mechanismen).

Or. en

Amendement 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Overweging 81 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

81 bis. De herziening van deze 
verordening moet tot doel hebben een nog 
meer geïntegreerde markt voor 
telecommunicatiediensten in Europa te 
creëren, het vermogen van exploitanten 
om telecommunicatiediensten te 
verstrekken alsook het vermogen van de 
consument om deze te gebruiken, te 
vergroten en de resterende hindernissen 
hiervoor weg te nemen. Ter aanvulling 
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van de voorschriften voor wholesale 
roamingtoegang moeten de Commissie en 
het BEREC de nodige maatregelen nemen 
om de telecommunicatieverordeningen 
van de lidstaten verder op elkaar af te 
stemmen, de voorwaarden voor
exploitanten om de markt te kunnen 
betreden, in alle lidstaten verbeteren, en 
de afgiftetarieven in de hele EU 
harmoniseren. Ter ondersteuning van een 
daadwerkelijk grenzenvrije interne markt 
voor telecommunicatiediensten moeten de 
Commissie en het BEREC een voorstel 
indienen met nieuwe voorschriften voor 
de toegang tot nieuwe 4G- of LTE-
netwerken, zodat mobiele apparatuur kan 
worden aangesloten op het netwerk van 
om het even welke exploitant die het 
contractueel vastgelegde signaalniveau 
kan aanbieden indien de contractueel 
vastgelegde dienstverlener dit niet kan, en 
zodat het gebruik van het netwerk van een 
andere exploitant niet tot extra kosten 
voor de klant leidt. Als aanvulling op deze 
verordening moet de Commissie een 
gelijkaardig wetgevingsvoorstel indienen 
voor de prijzen van grensoverschrijdende 
telefoongesprekken en tussen lidstaten 
onderling verzonden sms'en waarop deze 
verordening niet van toepassing is. De 
Commissie moet eveneens actief proberen 
om de toepassing van de in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
door middel van bilaterale of multilaterale 
overeenkomsten uit te breiden tot andere 
landen buiten de Unie, in het bijzonder de 
buurlanden van de Unie en de 
kandidaatlanden.

Or. en

Amendement 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een Bij deze verordening wordt een 
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gemeenschappelijke aanpak ingevoerd die 
ervoor moet zorgen dat gebruikers van 
openbare mobiele-
communicatienetwerken, wanneer zij 
binnen de Unie reizen, in vergelijking met 
concurrerende binnenlandse prijzen, geen 
buitensporig hoge tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie wanneer zij 
oproepen initiëren of ontvangen, sms-
berichten initiëren of ontvangen of 
gebruikmaken van pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten, waardoor 
wordt bijgedragen aan de soepele werking 
van de interne markt en de consument 
tegelijkertijd een hoog niveau van 
bescherming wordt geboden, de vrije 
concurrentie en de doorzichtigheid van de 
markt worden bevorderd en zowel prikkels 
voor innovatie als keuzevrijheid voor de 
consument worden geboden.

gemeenschappelijke aanpak ingevoerd die 
tot een daadwerkelijk interne markt voor 
mobiele communicatie moet leiden. De 
eerste stap bestaat erin een 
overgangsperiode vast te leggen om 
ervoor te zorgen dat gebruikers van 
openbare mobiele-
communicatienetwerken, wanneer zij 
binnen de Unie reizen, in vergelijking met 
concurrerende binnenlandse prijzen, geen 
buitensporig hoge tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie wanneer zij 
oproepen initiëren of ontvangen, sms-
berichten initiëren of ontvangen of 
gebruikmaken van pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten. De tweede stap 
behelst het nemen van de nodige 
maatregelen voor de afschaffing van het 
concept van roaming binnen de hele Unie 
en bijgevolg de invoering van identieke 
prijzen in de hele EU.

Or. en

Amendement 96
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke aanpak ingevoerd die 
ervoor moet zorgen dat gebruikers van 
openbare mobiele-
communicatienetwerken, wanneer zij 
binnen de Unie reizen, in vergelijking met 
concurrerende binnenlandse prijzen, geen 
buitensporig hoge tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie wanneer zij 
oproepen initiëren of ontvangen, sms-
berichten initiëren of ontvangen of 
gebruikmaken van pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten, waardoor 
wordt bijgedragen aan de soepele werking 
van de interne markt en de consument 
tegelijkertijd een hoog niveau van 
bescherming wordt geboden, de vrije 
concurrentie en de doorzichtigheid van de 

Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke aanpak ingevoerd die 
tot een daadwerkelijk interne markt voor 
mobiele communicatie moet leiden. De 
eerste stap bestaat erin een 
overgangsperiode vast te leggen om 
ervoor te zorgen dat gebruikers van 
openbare mobiele-
communicatienetwerken, wanneer zij 
binnen de Unie reizen, in vergelijking met 
concurrerende binnenlandse prijzen, geen 
buitensporig hoge tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie wanneer zij 
oproepen initiëren of ontvangen, sms-
berichten initiëren of ontvangen of 
gebruikmaken van pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten. De tweede stap 
behelst het nemen van de nodige 
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markt worden bevorderd en zowel prikkels 
voor innovatie als keuzevrijheid voor de 
consument worden geboden.

technische en structurele maatregelen 
voor de afschaffing van het concept van 
roaming binnen de hele Unie en bijgevolg 
de invoering van identieke prijzen in de 
hele EU.

Or. en

Amendement 97
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet in regels om te 
waarborgen dat roamingdiensten 
afzonderlijk van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten worden verkocht 
en bepaalt de voorwaarden voor de 
wholesaletoegang tot publieke mobiele-
telefoonnetwerken met het oog op het 
aanbieden van roamingdiensten. De 
verordening voorziet tevens in tijdelijke
regels betreffende de tarieven die de 
exploitanten van mobiele netwerken in 
rekening kunnen brengen voor de levering 
in de hele Unie van roamingdiensten voor 
telefoongesprekken en sms-berichten met 
opbouw en afgifte binnen de Unie en voor 
pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten die door 
roamende klanten worden gebruikt 
wanneer zij roamen op een mobiel 
communicatienetwerk in een andere 
lidstaat. De verordening is van toepassing 
op zowel de tarieven die op 
wholesaleniveau door de 
netwerkexploitanten in rekening worden 
gebracht als op die welke op retailniveau 
door de thuisaanbieders worden 
gehanteerd.

Deze verordening heeft tot doel om te 
komen tot een stapsgewijze verlaging van 
de tariefcaps om in 2015 zoals 
afgesproken in de Europese Digitale 
Agenda te voorzien in een 
gelijkschakeling van nationale en 
roamingtarieven voor telefoongesprekken, 
sms-berichten en datacommunicatie. De 
verordening voorziet tevens in tijdelijke
regels betreffende de tarieven die de 
exploitanten van mobiele netwerken in
rekening kunnen brengen voor de levering 
in de hele Unie van roamingdiensten voor 
telefoongesprekken en sms-berichten met 
opbouw en afgifte binnen de Unie en voor 
pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten die door 
roamende klanten worden gebruikt 
wanneer zij roamen op een mobiel 
communicatienetwerk in een andere 
lidstaat. De verordening is van toepassing 
op zowel de tarieven die op 
wholesaleniveau door de 
netwerkexploitanten in rekening worden 
gebracht als op die welke op retailniveau 
door de thuisaanbieders worden 
gehanteerd.

Or. nl

Amendement 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening voorziet in regels om te 
waarborgen dat roamingdiensten 
afzonderlijk van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten worden verkocht 
en bepaalt de voorwaarden voor de 
wholesaletoegang tot publieke mobiele-
telefoonnetwerken met het oog op het 
aanbieden van roamingdiensten. De 
verordening voorziet tevens in tijdelijke 
regels betreffende de tarieven die de 
exploitanten van mobiele netwerken in 
rekening kunnen brengen voor de levering 
in de hele Unie van roamingdiensten voor 
telefoongesprekken en sms-berichten met 
opbouw en afgifte binnen de Unie en voor 
pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten die door 
roamende klanten worden gebruikt 
wanneer zij roamen op een mobiel 
communicatienetwerk in een andere 
lidstaat. De verordening is van toepassing 
op zowel de tarieven die op 
wholesaleniveau door de 
netwerkexploitanten in rekening worden 
gebracht als op die welke op retailniveau 
door de thuisaanbieders worden 
gehanteerd.

De verordening voorziet in tijdelijke regels 
betreffende de tarieven die de exploitanten 
van mobiele netwerken in rekening kunnen 
brengen voor de levering in de hele Unie 
van roamingdiensten voor 
telefoongesprekken en sms-berichten met 
opbouw en afgifte binnen de Unie en voor 
pakketgeschakelde 
datacommunicatiediensten die door 
roamende klanten worden gebruikt 
wanneer zij roamen op een mobiel 
communicatienetwerk in een andere 
lidstaat. De verordening is van toepassing 
op zowel de tarieven die op 
wholesaleniveau door de 
netwerkexploitanten in rekening worden 
gebracht als op die welke op retailniveau 
door de thuisaanbieders worden 
gehanteerd.

Or. en

Amendement 99
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Text proposed by the Commission Amendment

De afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten en binnenlandse
mobiele-communicatiediensten vormt een 
tijdelijke, intermediaire stap die erop 
gericht is de mededinging te verhogen en 
de roamingprijzen voor consumenten te 
verlagen, met als doel de verwezenlijking 
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van een gemeenschappelijke Europese 
markt voor mobiele communicatie waarin 
geen onderscheid bestaat tussen nationale 
en roamingtarieven.

Or. en

Amendement 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden tevens 
regels ingevoerd ter vergroting van de 
prijstransparantie en ter verbetering van de 
verstrekking van informatie over tarieven 
aan gebruikers van roamingdiensten in de 
Unie.

2. Bij deze verordening worden tevens 
regels ingevoerd ter vergroting van de 
prijstransparantie en ter verbetering van de 
verstrekking van informatie over tarieven 
aan gebruikers van roamingdiensten 
binnen en buiten de Unie.

Or. en

Amendement 101
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij deze verordening worden tevens 
regels ingevoerd ter vergroting van de 
prijstransparantie en ter verbetering van de 
verstrekking van informatie over tarieven 
aan gebruikers van roamingdiensten in de 
Unie.

2. Bij deze verordening worden tevens 
regels ingevoerd ter vergroting van de 
prijstransparantie en ter verbetering van de 
verstrekking van informatie over tarieven 
aan gebruikers van roamingdiensten 
binnen en buiten de Unie.

Or. en

Amendement 102
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in deze verordening genoemde 
tariefplafonds zijn uitgedrukt in euro. 
Wanneer onder de artikelen 6, 7, 8, 9, 11 
en 12 vallende tarieven in andere 
munteenheden zijn uitgedrukt, worden de 
initiële grenswaarden overeenkomstig deze 
bepalingen vastgesteld in die 
munteenheden door middel van toepassing 
van de referentiewisselkoers die op 30 mei 
2012 door de Europese Centrale Bank in 
het Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt.

De in deze verordening genoemde 
tariefplafonds zijn uitgedrukt in euro. 
Wanneer onder de artikelen 6, 7, 8, 9, 11 
en 12 vallende tarieven in andere 
munteenheden zijn uitgedrukt, worden de 
initiële grenswaarden overeenkomstig deze 
bepalingen vastgesteld in die 
munteenheden door middel van toepassing 
van de referentiewisselkoers die op 30 mei 
2012 door de Europese Centrale Bank in 
het Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt of door toepassing van de 
gemiddelde referentiewisselkoers die 
gedurende de zes maanden voorafgaand 
aan de inwerkingtreding van deze 
verordening door de Europese Centrale 
Bank in het Publicatieblad van de 
Europese Unie bekendgemaakt is, al 
naargelang welke van deze initiële 
grenswaarden na omrekening in andere 
munteenheden dan de euro het laagst is.

Or. pl

Motivering

Doel van dit amendement is beperking van het risico op een situatie waarin de roamingtarieven 
weliswaar worden verlaagd na wijziging van de verordening, maar de tarieven in lidstaten die 
de euro niet gebruiken niet worden verlaagd als gevolg van wisselkoersfluctuaties. Het voorstel 
bant dit risico niet uit, maar biedt slechts een alternatieve methode voor de omrekening van 
euro's in andere munteenheden.

Amendement 103
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Eurotarief": elk tarief dat het 
tariefplafond als vastgesteld in artikel 7 
niet overschrijdt en dat een thuisaanbieder 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde roaminggesprekken in 
overeenstemming met dat artikel;

a) "Eurotarief": elk tarief dat het 
tariefplafond als vastgesteld in artikel 7 
niet overschrijdt en dat een thuisaanbieder 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde roaminggesprekken in 
overeenstemming met dat artikel en dat in 
2015 gelijk is aan het op de thuismarkt in 
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rekening gebrachte tarief;

Or. nl

Amendement 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "thuisaanbieder": een onderneming die 
een klant in de hele Unie roamingdiensten 
aanbiedt, hetzij over zijn eigen netwerk, 
hetzij als exploitant van een virtueel 
mobiel netwerk, hetzij als wederverkoper;

b) "thuisaanbieder": een onderneming die 
een klant in de hele Unie roamingdiensten 
aanbiedt, hetzij over zijn eigen netwerk, 
hetzij als wederverkoper;

Or. en

Amendement 105
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "thuisaanbieder": een onderneming die 
een klant in de hele Unie roamingdiensten 
aanbiedt, hetzij over zijn eigen netwerk, 
hetzij als exploitant van een virtueel 
mobiel netwerk, hetzij als wederverkoper;

b) "thuisaanbieder": een exploitant die een 
roamende klant in de hele Unie 
roamingdiensten aanbiedt, hetzij over zijn 
eigen netwerk, hetzij als exploitant van een 
virtueel mobiel netwerk, hetzij als 
wederverkoper; deze definitie omvat alle 
aanbieders van roamingdiensten;

Or. fr

Motivering

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le paquet 
‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que les mêmes 
obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison de 
la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs d’origine, 
l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du règlement 
seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations tarifaires ne 
mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous les acteurs sont 
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soumis aux mêmes règles.

Amendement 106
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten, 
maar wel de verzending en ontvangst van 
mms- berichten;

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten noch
de verzending en ontvangst van mms-
berichten;

Or. en

Motivering

De retailprijzen voor mms-berichten gelden per bericht (zoals voor sms'en) en zijn niet 
afhankelijk van de grootte van het bericht. Daarom moeten mms-berichten buiten het 
toepassingsgebied van dataroaming vallen.

Amendement 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten, 
maar wel de verzending en ontvangst van

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken, sms-berichten of
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mms- berichten; mms- berichten;

Or. en

Motivering

Voor mms-berichten geldt doorgaans een prijs per eenheid, dat wil zeggen dat de kostprijs niet 
afhangt van het gegenereerde dataverkeer. Daarom moeten ze behandeld worden als sms-
berichten en bijgevolg uitgesloten worden van de definitie van dataroaming.

Amendement 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten, 
maar wel de verzending en ontvangst van 
mms- berichten;

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten noch
de verzending en ontvangst van mms-
berichten of de verzending van gegevens 
van machine naar machine (M2M);

Or. en

Motivering

Mms-berichten moeten net als sms-berichten worden uitgesloten van de definitie van 
gereguleerde dataroaming, aangezien ze niet kunnen worden vergeleken met andere 
datadiensten. Communicatie tussen machines (M2M) moet van de definitie van gereguleerde 
dataroaming worden uitgesloten omdat het om een ander soort dienst gaat: a) dit soort 
communicatie richt zich niet rechtstreeks tot de grote massa consumenten (het doel van de 
roamingverordening is de grote massa consumenten te beschermen tegen buitensporig hoge 
tarieven) en b) het gaat hier meestal om een geïntegreerde dienst waarvoor de ad-hoc-
tussenkomst van de mobiele netwerkexploitant nodig is en die wordt verkocht aan 
ondernemingen of topklanten.

Amendement 109
Damien Abad
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken of sms-berichten, 
maar wel de verzending en ontvangst van
mms- berichten;

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
datacommunicatie kan worden gebruikt 
door een roamende klant door middel van 
zijn mobiele telefoon of ander mobiel 
toestel, terwijl het is verbonden met een 
bezocht netwerk. Een gereguleerde 
roamingdatadienst omvat niet de 
verzending of ontvangst van gereguleerde 
roaminggesprekken en sms-berichten, en
evenmin machine-naar-
machinecommunicatie (M2M) en mms-
berichten;

Or. fr

Motivering

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas possible 
de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne sont 
généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les exclure 
du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de l’ORECE daté 
d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la régulation tarifaire.

Amendement 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) "alternatieve roamingaanbieder": een 
thuisaanbieder, verschillend van de 
exploitant die binnenlandse mobiele-
communicatiediensten aanbiedt, die een 
roamende klant roamingdiensten aanbiedt 
hetzij via zijn eigen netwerk, hetzij als 
exploitant van een virtueel mobiel 
netwerk, hetzij als wederverkoper;

Schrappen
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Or. en

Amendement 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m) "alternatieve roamingaanbieder": een 
thuisaanbieder, verschillend van de 
exploitant die binnenlandse mobiele-
communicatiediensten aanbiedt, die een 
roamende klant roamingdiensten aanbiedt 
hetzij via zijn eigen netwerk, hetzij als 
exploitant van een virtueel mobiel netwerk, 
hetzij als wederverkoper;

m) "alternatieve roamingaanbieder": een 
aanbieder, verschillend van de exploitant 
die binnenlandse mobiele-
communicatiediensten aanbiedt, die een 
roamende klant roamingdiensten aanbiedt 
hetzij via zijn eigen netwerk, hetzij als 
exploitant van een virtueel mobiel netwerk, 
hetzij als wederverkoper;

Or. en

Motivering

Volgens onder meer het BEREC moet de formulering van de verordening flexibel genoeg zijn om 
binnen een waaier aan mogelijkheden tot individuele oplossingen te komen, zonder dat een of 
meerdere van deze mogelijkheden worden uitgesloten. Zoals in de verordening vermeld staat, is 
het de rol van het BEREC om de beste oplossing te bepalen.

Amendement 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) "wholesale roamingtoegang": het onder 
vastgestelde voorwaarden beschikbaar 
stellen van faciliteiten en/of diensten aan 
een andere onderneming met het oog op 
het aanbieden van roamingdiensten aan 
retailklanten;

n) "wholesale roamingtoegang": het onder 
vastgestelde voorwaarden en op niet-
discriminerende basis beschikbaar stellen 
van faciliteiten en/of diensten aan een 
andere onderneming met het oog op het 
aanbieden van roamingdiensten aan 
retailklanten;

Or. en

Amendement 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "EU-roamingprofiel": een vooraf 
geconfigureerd profiel voor het aanbieden 
van afzonderlijke roamingdiensten dat 
bovenop het profiel voor het aanbieden 
van binnenlandse mobiele diensten op 
dezelfde SIM-kaart wordt aangebracht.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verordening moet ten aanzien van de technologie neutraal blijven en er moet worden 
voorkomen dat zij wetgeving bevat die bij tenuitvoerlegging reeds achterhaald is.

Amendement 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) "EU-roamingprofiel": een vooraf 
geconfigureerd profiel voor het aanbieden 
van afzonderlijke roamingdiensten dat 
bovenop het profiel voor het aanbieden 
van binnenlandse mobiele diensten op 
dezelfde SIM-kaart wordt aangebracht.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verordening moet neutral blijven voor wat de technische kant van de structurele maatregelen 
betreft en moet het opstellen van de uitvoeringsrichtsnoeren overlaten aan de Commissie en het 
BEREC, in samenwerking met de ondernemingen. Een vooraf geconfigureerd EU-
roamingprofiel zou impliciet een technische oplossing suggereren.

Amendment 115
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter o



AM\888019NL.doc 57/170 PE478.641v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

o) "EU-roamingprofiel": een vooraf 
geconfigureerd profiel voor het aanbieden 
van afzonderlijke roamingdiensten dat 
bovenop het profiel voor het aanbieden 
van binnenlandse mobiele diensten op 
dezelfde SIM-kaart wordt aangebracht.

Schrappen.

Or. it

Motivering

De verwijzing naar een extra profiel wordt hiermee geschrapt. Aanbieders moeten hun 
roamingdiensten binnen een en hetzelfde profiel kunnen leveren.

Amendement 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van mobiele netwerken 
dienen tegemoet te komen aan alle 
redelijke verzoeken om wholesale 
roamingtoegang, met inbegrip van 
verzoeken van exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. De in de 
artikelen 6, 8 en 11 vastgestelde regels 
inzake de gereguleerde wholesale 
roamingtarieven zijn van toepassing op het 
aanbieden van wholesale roamingtoegang.

1. Exploitanten van mobiele netwerken 
dienen tegemoet te komen aan alle 
redelijke verzoeken om wholesale 
roamingtoegang, met inbegrip van 
verzoeken van wederverkopers. De in de 
artikelen 6, 8 en 11 vastgestelde regels 
inzake de gereguleerde wholesale 
roamingtarieven zijn van toepassing op het 
aanbieden van wholesale roamingtoegang.

Or. en

Amendement 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van mobiele netwerken 
dienen tegemoet te komen aan alle 
redelijke verzoeken om wholesale 
roamingtoegang, met inbegrip van 

1. Exploitanten van mobiele netwerken 
dienen tegemoet te komen aan alle 
redelijke verzoeken om wholesale 
roamingtoegang, met inbegrip van 
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verzoeken van exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. De in de 
artikelen 6, 8 en 11 vastgestelde regels 
inzake de gereguleerde wholesale 
roamingtarieven zijn van toepassing op het 
aanbieden van wholesale roamingtoegang.

verzoeken van exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. Verzoeken 
om wholesale roamingtoegang moeten 
proportioneel blijven en aangepast zijn 
aan de om toegang verzoekende partij. De 
in de artikelen 6, 8 en 11 vastgestelde 
regels inzake de gereguleerde wholesale 
roamingtarieven zijn van toepassing op het 
aanbieden van wholesale roamingtoegang.
Deze regels laten de terugwinning van 
andere kosten die verband houden met de 
levering van wholesale roamingtoegang 
door exploitanten van mobiele netwerken, 
onverlet.

Or. en

Motivering

Het recht op toegang voor exploitanten van een virtueel mobiel netwerk en wederverkopers kan 
niet identiek zijn. Exploitanten van mobiele netwerken moeten andere met de levering van deze 
toegang verbonden kosten kunnen terugwinnen.

Amendement 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wholesale roamingtoegang omvat de 
toegang tot alle netwerkonderdelen en 
bijbehorende faciliteiten, relevante 
diensten, software en informatiesystemen 
die nodig zijn om roamingdiensten aan te 
bieden aan klanten.

2. Zolang de proportionaliteit 
gegarandeerd is, omvat wholesale 
roamingtoegang de toegang tot alle 
netwerkonderdelen en bijbehorende 
faciliteiten, relevante diensten, software en 
informatiesystemen die nodig zijn om 
roamingdiensten aan te bieden aan klanten.
Aanvullende diensten die geen deel 
uitmaken van de wholesale 
basisroamingtoegang, zoals de 
verstrekking van facturen of 
customercarediensten, moeten 
terugbetaald worden.

Or. en

Motivering

Er moet verhinderd worden dat alle om toegang verzoekende partijen elk willekeurig type 
toegang tot voordelen kunnen krijgen. Wederverkopers zonder eigen facturatievoorzieningen 
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kunnen thuisaanbieders vragen om naast de wholesale basistoegang tegen de gereguleerde prijs 
een bijkomend facturatiesysteem ter beschikking te stellen. Thuisaanbieders moeten voor 
dergelijke bijkomende diensten een vergoeding ontvangen.

Amendement 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een verzoek om wholesaletoegang dient 
te worden ingewilligd binnen twee
maanden na ontvangst van het verzoek 
door de netwerkexploitant.

3. Een verzoek om wholesaletoegang dient 
te worden ingewilligd binnen zes maanden
na ontvangst van het verzoek door de 
netwerkexploitant.

Or. en

Motivering

De in het voorstel van de Commissie vermelde termijn van twee maanden voor de inwilliging van 
verzoeken om wholesaletoegang is te krap, aangezien er technische problemen kunnen optreden 
die een tijdige uitvoering beletten, zonder dat de exploitanten hieraan schuld hebben.

Amendement 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten
1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees 
toegang tot spraak- sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
geïnterconnecteerde alternatieve 
roamingaanbieder.
2. Met ingang van 1 juli 2014 brengen 
thuisaanbieders al hun roamende klanten 
op de hoogte van de mogelijkheid hun 
abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen. Roamende 
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klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun 
thuisaanbieder. Roamende klanten die 
hun keuze niet binnen die periode hebben 
meegedeeld, hebben overeenkomstig de 
leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht om 
voor een andere roamingaanbieder te 
kiezen.
3. Aan de keuze van de klant voor een 
andere roamingaanbieder kunnen door de 
thuisaanbieder geen abonnement of geen 
andere vaste of terugkerende kosten 
worden verbonden en die keuze kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief. 
4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben 
op roaming, behalve wanneer een 
roamende klant geabonneerd is op een 
binnenlands pakket waarin andere 
roamingtarieven zijn begrepen dan het 
Eurotarief, het Euro-sms-tarief of het 
Eurodatatarief, in welk geval de 
thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.
5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk 
en volledig over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen 
en vergemakkelijken zij de sluiting van 
een contract met een alternatieve 
roamingaanbieder. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet 
te bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn 
van die mogelijkheid. Aanbieders van 
mobiele-communicatiediensten mogen 
handelaars die optreden als 
verkooppunten van hun diensten, niet 
verhinderen contracten voor afzonderlijke 
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roamingdiensten van alternatieve 
roamingaanbieders aan te bieden.
6. De thuisaanbieder of de exploitant van 
een bezocht netwerk mag de technische 
kenmerken van door een alternatieve 
roamingaanbieder aangeboden 
roamingdiensten niet dusdanig wijzigen 
dat ze afwijken van de technische 
kenmerken, met inbegrip van de 
kwaliteitsparameters, van de 
roamingdiensten die worden aangeboden 
door de aanbieder van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten.

Or. en

Amendement 121
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2014 brengen 
thuisaanbieders al hun roamende klanten 
op de hoogte van de mogelijkheid hun 
abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen. Roamende 
klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun 
thuisaanbieder. Roamende klanten die 
hun keuze niet binnen die periode hebben 
meegedeeld, hebben overeenkomstig de 
leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht om 
voor een andere roamingaanbieder te 
kiezen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2014 brengen 
thuisaanbieders al hun roamende klanten 
op de hoogte van de mogelijkheid hun 
abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen. Roamende 
klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun 
thuisaanbieder. Roamende klanten die hun 
keuze niet binnen die periode hebben 
meegedeeld, hebben overeenkomstig de 
leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht om 
voor een andere roamingaanbieder te 
kiezen.

2. Binnen vier maanden te rekenen vanaf 
1 maart 2014 brengen thuisaanbieders al 
hun roamende klanten op de hoogte van de 
mogelijkheid hun abonnement op de 
bestaande roamingdiensten op te zeggen en 
voor roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen. Roamende 
klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun 
thuisaanbieder. Roamende klanten die hun 
keuze niet binnen die periode hebben 
meegedeeld, hebben overeenkomstig de 
leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht om 
voor een andere roamingaanbieder te 
kiezen.

Or. en

Motivering

Op deze manier moeten er al voor de vakantieperiode resultaten op de markt te zien zijn.

Amendement 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2014 brengen 
thuisaanbieders al hun roamende klanten 
op de hoogte van de mogelijkheid hun 
abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen. Roamende 
klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun 
thuisaanbieder. Roamende klanten die 
hun keuze niet binnen die periode hebben 
meegedeeld, hebben overeenkomstig de 
leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht om 
voor een andere roamingaanbieder te 
kiezen.

2. Met ingang van 1 juni 2014 hebben
roamende klanten het recht op elk 
ogenblik hun abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen 
overeenkomstig de leden 3 en 4. 
Thuisaanbieders brengen al hun 
roamende klanten voor 1 juni 2014 van 
dit recht op de hoogte.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt benadrukt dat de klant het uitdrukkelijke recht heeft om van 
roamingaanbieder te veranderen, hetgeen dan ook het kernpunt van dit lid vormt. Dat brengt 
voor de aanbieder de verplichting met zich mee om de klant over dit recht te informeren. Deze 
structurele maatregel moet voor de zomervakantieperiode van 2014 van kracht worden, om 
zodoende snel resultaten te kunnen bereiken. Bestaande klanten moeten voorafgaand aan deze 
wijzigingen daarvan in kennis worden gesteld.

Amendement 124
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aan de keuze van de klant voor een 
andere roamingaanbieder kunnen door de 
thuisaanbieder geen abonnement of geen 
andere vaste of terugkerende kosten 
worden verbonden en die keuze kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief.

Schrappen

Or. nl

Amendement 125
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben 
op roaming, behalve wanneer een 
roamende klant geabonneerd is op een 
binnenlands pakket waarin andere 
roamingtarieven zijn begrepen dan het 
Eurotarief, het Euro-sms-tarief of het 
Eurodatatarief, in welk geval de 
thuisaanbieder de overstap van het oude 

Schrappen
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naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

Or. nl

Amendement 126
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van één werkdag zonder dat er 
voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

Or. en

Motivering

Er zijn geen goede redenen aan te voeren waarom de termijn voor de overstap naar een andere 
provider vijf dagen zou moeten zijn.

Amendement 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van drie werkdagen zonder dat 
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er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie
maanden.

er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal twee
maanden.

Or. en

Amendement 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van twee werkdagen zonder 
dat er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

Or. en

Motivering

Een kortere termijn voor de overstap naar een andere roamingaanbieder bevordert de 
concurrentie en is klantvriendelijker.

Amendement 129
George Lyon
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie
maanden.

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder of tussen verschillende 
roamingaanbieders gebeurt gratis binnen 
een zo kort mogelijke termijn, nader te 
omschrijven in de BEREC-richtsnoeren,
zonder dat er voorwaarden of beperkingen 
worden opgelegd op grond van elementen 
van het abonnement die geen betrekking 
hebben op roaming, behalve wanneer een 
roamende klant geabonneerd is op een 
binnenlands pakket waarin andere 
roamingtarieven zijn begrepen dan het 
Eurotarief, het Euro-sms-tarief of het 
Eurodatatarief, in welk geval de 
thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal twee
maanden.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot de termijn voor de overstap naar een andere roamingaanbieder doen wij het 
voorstel de tekst te laten luiden: "binnen een zo kort mogelijke termijn". Deze termijn kan dan in 
de BEREC-richtsnoeren nader worden gespecificeerd, aangezien bepaalde technische 
uitvoeringscriteria daarin het best kunnen worden geregeld. Bovendien sluit deze zinsnede aan 
bij de woordkeuze op het gebied van de portabiliteit van mobiele nummers zoals die wordt 
gehanteerd in de in de richtlijn universele diensten.

Amendement 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder of tussen verschillende 
roamingaanbieders gebeurt gratis binnen 
een zo kort mogelijke termijn, nader te 
omschrijven in de BEREC-richtsnoeren,
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abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie
maanden.

zonder dat er voorwaarden of beperkingen 
worden opgelegd op grond van elementen 
van het abonnement die geen betrekking 
hebben op roaming, behalve wanneer een 
roamende klant geabonneerd is op een 
binnenlands pakket waarin andere 
roamingtarieven zijn begrepen dan het 
Eurotarief, het Euro-sms-tarief of het 
Eurodatatarief, in welk geval de 
thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal twee
maanden.

Or. en

Amendement 131
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van één werkdag zonder dat er 
voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie
maanden.

Or. en

Amendement 132
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven zijn 
begrepen dan het Eurotarief, het Euro-sms-
tarief of het Eurodatatarief, in welk geval 
de thuisaanbieder de overstap van het oude 
naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal drie 
maanden.

4. Elke overstap van of naar een andere 
roamingaanbieder gebeurt gratis binnen 
een termijn van vijf werkdagen zonder dat 
er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming, behalve wanneer een roamende 
klant geabonneerd is op een binnenlands 
pakket waarin andere roamingtarieven 
begrepen zijn dan het Eurotarief, het Euro-
sms-tarief of het Eurodatatarief, in welk 
geval de thuisaanbieder de overstap van het 
oude naar het nieuwe abonnement voor de 
roamingdiensten mag uitstellen met een 
bepaalde periode van maximaal een 
maand, te rekenen vanaf de dag waarop 
de aanvraag is gedaan.

Or. fr

Motivering

Een periode van drie maanden is te lang, gelet op de behoeften van de consumenten die de 
voordeligste aanbieder zoeken voor hun roaminggedrag als ze naar het buitenland gaan. De 
meeste mensen kunnen zoiets niet drie maanden van tevoren regelen.

Amendement 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen en 
vergemakkelijken zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet te 
bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn van 
die mogelijkheid. Aanbieders van mobiele-

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig en op heldere en begrijpelijke 
wijze over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen en 
vergemakkelijken zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet te 
bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn van 
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communicatiediensten mogen handelaars 
die optreden als verkooppunten van hun 
diensten, niet verhinderen contracten voor 
afzonderlijke roamingdiensten van 
alternatieve roamingaanbieders aan te 
bieden.

die mogelijkheid. Aanbieders van mobiele-
communicatiediensten mogen handelaars 
die optreden als verkooppunten van hun 
diensten, niet verhinderen contracten voor 
afzonderlijke roamingdiensten van 
alternatieve roamingaanbieders aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen en
vergemakkelijken zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet te 
bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn van 
die mogelijkheid. Aanbieders van mobiele-
communicatiediensten mogen handelaars 
die optreden als verkooppunten van hun 
diensten, niet verhinderen contracten voor 
afzonderlijke roamingdiensten van 
alternatieve roamingaanbieders aan te 
bieden.

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen en
beletten zij hun klanten niet een contract 
met een alternatieve roamingaanbieder te 
sluiten. Klanten die met de thuisaanbieder 
een contract voor roamingdiensten sluiten, 
dienen expliciet te bevestigen dat zij in 
kennis gesteld zijn van die mogelijkheid.
Aanbieders van mobiele-
communicatiediensten mogen handelaars 
die optreden als verkooppunten van hun 
diensten, niet verhinderen contracten voor 
afzonderlijke roamingdiensten van 
alternatieve roamingaanbieders aan te 
bieden.

Or. en

Motivering

Exploitanten moeten klanten informeren over de mogelijkheid over te stappen naar een andere 
roamingaanbieder, maar kunnen niet worden verplicht het sluiten van contracten met andere 
aanbieders te vergemakkelijken. Zij mogen het sluiten van een contract met een andere 
aanbieder echter niet beletten.

Amendement 135
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig over de mogelijkheid om een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen en 
vergemakkelijken zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet te 
bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn van 
die mogelijkheid. Aanbieders van mobiele-
communicatiediensten mogen handelaars 
die optreden als verkooppunten van hun 
diensten, niet verhinderen contracten voor 
afzonderlijke roamingdiensten van 
alternatieve roamingaanbieders aan te 
bieden.

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor 
mobielecommunicatiediensten informeren 
thuisaanbieders hun klanten persoonlijk en 
volledig via een duurzame drager over de 
mogelijkheid om een alternatieve 
roamingaanbieder te kiezen en 
belemmeren zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder niet. Klanten die met de 
thuisaanbieder een contract voor 
roamingdiensten sluiten, dienen expliciet te 
bevestigen dat zij in kennis gesteld zijn van 
die mogelijkheid. Aanbieders van 
mobielecommunicatiediensten mogen 
handelaars die optreden als verkooppunten 
van hun diensten, niet verhinderen 
contracten voor afzonderlijke 
roamingdiensten van alternatieve 
roamingaanbieders aan te bieden of 
daaraan beperkingen opleggen.

Or. fr

Amendement 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Exploitanten kunnen voor 1 juli 
2013 bij hun nationale regelgever een 
verzoek indienen om vrijstelling van de 
verplichting om roamingdiensten 
afzonderlijk te verkopen. Dit verzoek 
wordt ingewilligd als de exploitant 
garandeert dat hij al zijn klanten met 
ingang van 1 juni 2014 roamingtarieven 
aanbiedt die gelijk zijn aan of maximaal 
10% hoger liggen dan de respectieve 
nationale tarieven. Exploitanten hebben 
daarnaast de mogelijkheid een aanvullend 
maandelijks basistarief aan te bieden dat 
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alle roamingdiensten dekt als zij daarbij 
kunnen aantonen dat de gemiddelde 
roamingkosten voor een bepaalde 
categorie klanten (commerciële klanten, 
post-paid of pre-paid) daardoor met niet 
meer dan 10% stijgen. Indien de nationale 
regelgever het verzoek om vrijstelling 
honoreert, zijn de leden 1 tot en met 5 niet 
van toepassing op de exploitant en diens 
klanten. Exploitanten wier verzoek om 
vrijstelling is gehonoreerd stellen de 
nationale regelgever in kennis van alle 
wijzigingen in hun aanbod. De nationale 
regelgever trekt de vrijstelling in als het 
gewijzigde aanbod niet langer voldoet aan 
de voorwaarden als genoemd in dit lid. De 
exploitant wordt van de mogelijke 
intrekking van de vrijstelling in kennis 
gesteld en wordt in de gelegenheid gesteld 
zijn aanbod binnen drie maanden aan te 
passen. Exploitanten wier vrijstelling is 
ingetrokken geven binnen een jaar na de 
intrekking uitvoering aan de leden 1 tot 
en met 5. Nationale regelgevers stellen de 
Europese Commissie in kennis van alle 
goedkeuringen of intrekkingen van 
vrijstellingen.

Or. en

Motivering

Exploitanten moeten de mogelijkheid hebben aanzienlijk lagere tarieven te hanteren dan de in de 
verordening voorziene tariefplafonds. Met lagere tarieven wordt immers aan de doelstellingen 
van de digitale agenda voor Europa voldaan en om die reden moeten de kosten en 
administratieve lasten van afzonderlijke verkoop van roamingdiensten dan ook niet ten laste 
komen van de exploitant die van die mogelijkheid gebruik maakt.

Amendement 137
Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De verplichtingen als bedoeld in de 
leden 1 tot en met 6 van dit artikel en in 
artikel 5 zijn met ingang van 1 juli 2014 
niet van toepassing op thuisaanbieders die 
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hun abonnees roamingtarieven aanbieden 
die heel dicht bij de tarieven liggen die de 
roamende klant in rekening worden 
gebracht voor binnenlandse spraak-, sms-
en dataroamingdiensten.
Het BEREC stelt, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening richtsnoeren vast waarin 
wordt aangegeven wat onder 
roamingtarieven die heel dicht bij 
binnenlandse tarieven liggen moet 
worden verstaan.

Or. en

Motivering

Op deze manier kunnen de roamingtarieven aanzienlijk worden verlaagd, zonder dat er in een 
structurele oplossing hoeft te worden geïnvesteerd. Een dergelijke afwijking van de algemene 
regel is geoorloofd mits daarmee de doelstelling van lagere prijzen voor de consument wordt 
bereikt.

Amendement 138
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een thuisaanbieder een klant 
roamingtarieven aanbiedt die heel dicht 
bij de tarieven voor binnenlandse spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten liggen 
waarvan de klant gebruik maakt, geldt 
voor de exploitant niet de verplichting om 
zijn klant toegang te bieden tot spraak-, 
sms en dataroamingdiensten van een 
andere roamingaanbieder die toegang 
heeft verkregen met het oog op het 
aanbieden van afzonderlijke 
roamingdiensten, als bedoeld in de leden 
1 tot en met 6 van dit artikel en artikel 5. 
Het BEREC stelt, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
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maanden na de vaststelling van deze 
verordening richtsnoeren vast waarin 
wordt aangegeven wat onder 
roamingtarieven die heel dicht bij
binnenlandse tarieven liggen moet 
worden verstaan.

Or. en

Motivering

In line with the "key performance target" specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs to 
avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly benefit 
consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete terms, 
operators allowing for example the use of a significant part of the national services included in 
their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional cost for the 
provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This exemption would 
apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be sufficiently stringent for the 
customer not to be affected by the loss of the option to opt for an alternative operator as regards 
roaming services.

Amendement 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een thuisaanbieder een klant 
roamingtarieven aanbiedt die voldoende 
dicht bij de tarieven voor binnenlandse 
spraak-, sms- en dataroamingdiensten 
liggen waarvan de klant gebruik maakt, 
geldt voor de exploitant niet de 
verplichting om zijn klant toegang te 
bieden tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten van een andere 
roamingaanbieder. Het BEREC stelt, na 
raadpleging van de belanghebbenden en 
in nauwe samenwerking met de 
Commissie, binnen een redelijke termijn 
van maximaal drie maanden na de 
vaststelling van deze verordening 
richtsnoeren vast waarin wordt 
aangegeven wat onder roamingtarieven 
die dicht bij binnenlandse tarieven liggen 
moet worden verstaan.
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Or. en

Amendement 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Met ingang van 1 juli 2014 zijn de 
retailprijzen voor telefoongesprekken en 
het gebruik van sms- en datadiensten 
gelijk, ongeacht of de klant aan het 
roamen is.
De maximumretailtarieven als bedoeld in 
artikel 7, artikel 9 en artikel 12 gelden tot 
en met 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 141
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Met ingang van 1 juli 2014 zijn de 
retailprijzen voor telefoongesprekken en 
het gebruik van sms- en datadiensten 
gelijk, ongeacht of er sprake is van 
roaming of niet.
De maximumretailtarieven als bedoeld in 
artikel 7, artikel 9 en artikel 12 zijn van 
toepassing tot en met 30 juni 2014.

Or. en

Amendement 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
De verplichtingen als bedoeld in artikel 4, 
leden 1 tot en met 6 en artikel 5 zijn met 
ingang van 1 juli 2014 niet van toepassing 
op thuisaanbieders die al hun abonnees 
roamingtarieven aanbieden die heel dicht 
bij de tarieven liggen die de roamende 
klant in rekening worden gebracht voor 
binnenlandse spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten.
Het BEREC stelt, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening richtsnoeren vast waarin 
wordt aangegeven wat onder 
roamingtarieven die heel dicht bij 
binnenlandse tarieven liggen moet 
worden verstaan.

Or. en

Amendement 143
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Afzonderlijke verkoop van 

roamingdiensten
Om de ontwikkeling van de interne markt 
te verzekeren, moeten de technische 
oplossingen voor de verkoop van 
roamingdiensten in de hele Unie 
gelijktijdig worden ingevoerd.
Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
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mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten mogelijk te maken 
kunnen exploitanten het gebruik van een 
EU-roamingprofiel op dezelfde SIM-kaart 
en het gebruik van dezelfde terminal 
naast de binnenlandse mobiele diensten 
toestaan. De interconnectietarieven voor 
het aanbieden van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.
Het BEREC zal, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening richtsnoeren vaststellen 
inzake de geharmoniseerde technische 
oplossingen voor de faciliteit van 
afzonderlijke roamingdiensten en inzake 
de geharmoniseerde procedures om naar 
een andere aanbieder van 
roamingdiensten over te stappen. Na een 
met redenen omkleed verzoek van het 
BEREC kan de Commissie deze termijn 
verlengen.
Indien nodig kan de Commissie een 
Europese normalisatie-instantie de 
opdracht geven de normen te wijzigen die 
nodig zijn voor een geharmoniseerde 
invoering van die faciliteit.

Or. nl

Amendement 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten
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Om de ontwikkeling van de interne markt 
te verzekeren, moeten de technische 
oplossingen voor de verkoop van 
roamingdiensten in de hele Unie 
gelijktijdig worden ingevoerd.
Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten mogelijk te maken 
kunnen exploitanten het gebruik van een 
EU-roamingprofiel op dezelfde SIM-kaart 
en het gebruik van dezelfde terminal 
naast de binnenlandse mobiele diensten 
toestaan. De interconnectietarieven voor 
het aanbieden van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.
Het BEREC zal, na raadpleging van de 
belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening richtsnoeren vaststellen 
inzake de geharmoniseerde technische 
oplossingen voor de faciliteit van 
afzonderlijke roamingdiensten en inzake 
de geharmoniseerde procedures om naar 
een andere aanbieder van 
roamingdiensten over te stappen. Na een 
met redenen omkleed verzoek van het 
BEREC kan de Commissie deze termijn 
verlengen.
Indien nodig kan de Commissie een 
Europese normalisatie-instantie de 
opdracht geven de normen te wijzigen die 
nodig zijn voor een geharmoniseerde 
invoering van die faciliteit.

Or. en
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Amendement 145
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de ontwikkeling van de interne markt
te verzekeren, moeten de technische 
oplossingen voor de verkoop van 
roamingdiensten in de hele Unie 
gelijktijdig worden ingevoerd.

Om de ontwikkeling van de tijdelijke
interne roamingmarkt te verzekeren, 
moeten de technische oplossingen voor de
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
in de hele Unie gelijktijdig worden 
ingevoerd en aan onderstaande criteria 
voldoen:
a) zij moeten rendabel zijn;
b) zij moeten klantvriendelijk zijn opgezet;
c) zij moeten een zo hoog mogelijke mate 
van interoperabiliteit mogelijk maken;
d) zij moeten op klantvriendelijke wijze de 
keuze mogelijk maken voor lokale 
"breakout" voor datagebruik;
e) zij moeten waarborgen dat het beginsel 
van netneutraliteit voor alle vormen van 
datagebruik wordt geëerbiedigd, met 
name op het gebied van de toegang tot 
VoIP en gelijksoortige diensten;
f) klanten moeten gemakkelijk en snel 
kunnen overstappen naar een andere 
aanbieder van roamingdiensten of tussen 
andere aanbieders van roamingdiensten, 
met behoud van hun mobiele nummer;
g) zij mogen roaming door burgers van de 
Unie in derde landen of door burgers van 
derde landen in de Unie niet belemmeren.

Or. en

Amendement 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de ontwikkeling van de interne markt Om de ontwikkeling van de tijdelijke
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te verzekeren, moeten de technische 
oplossingen voor de verkoop van 
roamingdiensten in de hele Unie 
gelijktijdig worden ingevoerd.

interne roamingmarkt te verzekeren, 
moeten de technische oplossingen voor de
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
in de hele Unie gelijktijdig worden 
ingevoerd en aan onderstaande criteria 
voldoen:
a) zij moeten rendabel zijn;
b) zij moeten klantvriendelijk zijn opgezet;
c) zij moeten een zo hoog mogelijke mate 
van interoperabiliteit mogelijk maken;
d) zij moeten waarborgen dat het beginsel 
van netneutraliteit voor alle vormen van 
datagebruik wordt geëerbiedigd, met 
name op het gebied van de toegang tot 
VoIP en gelijksoortige diensten;
e) klanten moeten gemakkelijk en snel 
kunnen overstappen naar een andere 
aanbieder van roamingdiensten of tussen 
andere aanbieders van roamingdiensten, 
met behoud van hun mobiele nummer;
f) zij mogen roaming door burgers van de 
Unie in derde landen niet belemmeren.

Or. en

Amendement 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten mogelijk te maken 
kunnen exploitanten het gebruik van een 
EU-roamingprofiel op dezelfde SIM-kaart 
en het gebruik van dezelfde terminal 

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten zorgen exploitanten
ervoor dat zij uiterlijk op 1 maart 2014 de 
faciliteiten bieden die voldoen aan de in 
de eerste alinea genoemde criteria en 
waarmee gewaarborgd wordt dat de klant 
met behoud van zijn mobiele nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. De 
interconnectietarieven voor het aanbieden 
van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
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naast de binnenlandse mobiele diensten 
toestaan. De interconnectietarieven voor 
het aanbieden van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Or. en

Amendement 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten mogelijk te maken 
kunnen exploitanten het gebruik van een 
EU-roamingprofiel op dezelfde SIM-kaart 
en het gebruik van dezelfde terminal 
naast de binnenlandse mobiele diensten 
toestaan. De interconnectietarieven voor 
het aanbieden van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juni 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. De 
interconnectietarieven voor het aanbieden 
van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Or. en

Motivering

De verordening moet openlaten van welke technische middelen gebruik moet worden gemaakt 
om deze structurele maatregel door te voeren. Met het oog op snelle resultaten moet de 
structurele maatregel al voor de zomervakantieperiode van 2014 van kracht worden.

Amendment 149
Lara Comi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
mogelijk te maken kunnen exploitanten het 
gebruik van een EU-roamingprofiel op 
dezelfde SIM-kaart en het gebruik van 
dezelfde terminal naast de binnenlandse 
mobiele diensten toestaan. De 
interconnectietarieven voor het aanbieden 
van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
voorzien in de mogelijkheid dat de klant 
met behoud van zijn mobiel nummer 
gebruik kan maken van binnenlandse 
mobiele diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. Om de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
mogelijk te maken kunnen exploitanten het 
gebruik van dezelfde terminal naast de 
binnenlandse mobiele diensten toestaan. 
De interconnectietarieven voor het 
aanbieden van deze faciliteit dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Or. it

Motivering

Door deze zinsnede te schrappen krijgen de exploitanten de mogelijkheid om andere 
technologieën aan te wenden die hetzelfde resultaat opleveren.

Amendement 150
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
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liggen dan 0,14 EUR per minuut. liggen dan EUR 0,10 per minuut.

Or. en

Amendement 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,10 per minuut.

Or. en

Amendement 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,10 per minuut.

Or. en

Amendement 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,11 per minuut.

Or. en

Amendement 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,13 per minuut.

Or. en

Motivering

De preventieve plafonds in deze verordening moeten voldoende ruimte laten tussen de retail- en 
wholesaletarieven om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te begeven, 
zodat de concurrentie wordt vergroot en consumenten meer waar voor hun geld krijgen.

Amendement 155
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,10 per minuut.

Or. pl

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de BEREC-analyse van de kosten van wholesaletoegang.

Amendement 156
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,13 per minuut.

Or. el

Amendement 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
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exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,14 EUR per minuut.

exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan EUR 0,13 per minuut.

Or. en

Amendement 158
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 3, lid 1 
kunnen thuisaanbieders zoals 
exploitanten van virtuele netwerken en 
wederverkopers wholesale 
roamingdiensten kopen van exploitanten 
van thuisnetwerken die wholesale 
roamingdiensten van een exploitant van 
een bezocht netwerk verkrijgen en 
wederverkopen overeenkomstig artikel 6, 
lid 1. In een dergelijk geval mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant in rekening mag brengen 
worden verhoogd met maximaal 0,20 
EUR per minuut om de redelijke kosten 
van de thuisaanbieder te dekken.

Or. en

Motivering

Het gastnetwerk moet het recht hebben een eerlijk en redelijk bedrag in rekening te brengen om 
de aanvullende kosten van de wederverkoop te dekken, een en ander conform hetgeen door 
BEREC wordt gesteld in par. 30 van zijn beoordeling van het voorstel van de Commissie voor 
een verordening betreffende roaming (COM(2011)0402 van 6 juli 2011).

Amendement 159
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,06 en EUR 0,04 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,04 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,05 en EUR 0,03 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,03 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en
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Amendement 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,07 en EUR 0,04 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,04 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06.
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,08 en EUR 0,05
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,05 gedurende de 
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looptijd van deze verordening. looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06. 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,07 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,07 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Motivering

De preventieve plafonds in deze verordening moeten voldoende ruimte laten tussen de retail- en 
wholesaletarieven om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te begeven, 
zodat de concurrentie wordt vergroot en consumenten meer waar voor hun geld krijgen.

Amendement 164
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
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tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,09 en EUR 0,06, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. pl

Amendement 165
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06, 
op respectievelijk 1 juli 2013  en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,07 en EUR 0,04, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,04 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. el

Amendement 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10 en EUR 0,06.
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op EUR 0,06 gedurende de 
looptijd van deze verordening.

2. Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot EUR 0,10, EUR 0,07 en 
EUR 0,06 op respectievelijk 1 juli 2013, 1 
juli 2014 en 1 juli 2015. Onverminderd 
artikel 13 wordt het maximale gemiddelde 
wholesaletarief gehandhaafd op EUR 0,06 
gedurende de looptijd van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt echter berekend 
door de in totaal ontvangen wholesale-
roaminginkomsten te delen door het totale 
aantal wholesaleroamingminuten die 
daadwerkelijk zijn gebruikt voor de 
levering van wholesaleroaminggesprekken 
binnen de Unie door de desbetreffende 
exploitant tijdens het desbetreffende 
tijdvak uitgedrukt in een bedrag per 
seconde dat is aangepast teneinde 
rekening te houden met de mogelijkheid 
voor de exploitant van het bezochte 
netwerk om een aanvankelijke 
minimumperiode in rekening te brengen 
van ten hoogste 30 seconden.

Het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt echter berekend 
door de in totaal ontvangen wholesale-
roaminginkomsten te delen door het totale 
aantal wholesaleroamingminuten dat
daadwerkelijk is gebruikt voor de levering 
van wholesaleroaminggesprekken binnen 
de Unie door de desbetreffende exploitant 
tijdens het desbetreffende tijdvak 
uitgedrukt in een bedrag per seconde.

Or. en
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Motivering

Het mag niet worden toegestaan 30 belseconden als minimumtarief in rekening te brengen, 
aangezien dat onredelijk is.

Amendement 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,21 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,09 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,16 en EUR 
0,11 op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 
EUR 0,07 op 1 juli 2013 en tot EUR 0,05 
op 1 juli 2014. Onverminderd de artikelen 
13 en 19 bedraagt het gereguleerde
retailtariefplafond voor het Eurodatatarief
gedurende de geldigheidstermijn van deze 
verordening EUR 0,05.

Or. en

Amendement 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
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roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,20 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,04 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,15 en EUR 0,10 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 januari 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 
EUR 0,03 op 1 juli 2013. Deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief gelden tot 30 juni 2016. Met 
ingang van 1 juli 2014 is 
prijsdifferentiatie tussen binnenlandse 
gesprekken en roaminggesprekken niet 
langer mogelijk.

Or. en

Amendement 170
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,13 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,06 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,12 en EUR 0,10 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,03 
EUR en 0,05 EUR op respectievelijk 1 juli 
2013  en 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. en
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Motivering

De ervaring leert dat prijsplafonds voor roamingtarieven over het algemeen het prijsniveau van 
retailtarieven bepalen. Gezien de wens om de verschillen tussen binnenlandse en 
roamingtarieven op te heffen zijn de voorgestelde prijsplafonds te hoog om lage roamingtarieven 
te garanderen.

Amendement 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,15 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,05 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,13 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,03
EUR op 1 juli 2013. Met ingang van 1 juli 
2014 rekenen thuisaanbieders hun 
roamende klanten geen kosten aan voor 
ontvangen oproepen. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
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roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,30 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,10 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,25, EUR 0,21 en 
EUR 0,18 op respectievelijk 1 juli 2013, 1 
juli 2014 en 1 juli 2015, en voor ontvangen 
oproepen tot EUR 0,08, EUR 0,07 en EUR 
0,06 op respectievelijk 1 juli 2013, 1 juli 
2014 en 1 juli 2015. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De tarieven moeten lager liggen dan de Commissie voorstelt, zodat beter wordt aangesloten bij 
de werkelijke kosten. Om een verdere prijsverlaging te realiseren voordat de structurele 
maatregelen een invloed op de markt kunnen hebben, moeten ook voor 2015 prijsplafonds 
worden vastgesteld.

Amendement 173
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,15 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,07 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,13 en EUR 0,10
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen
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EUR op 1 juli 2013 . Onverminderd de
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

respectievelijk tot 0,05 EUR en 0,03 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, waarna de tarieven voor roaming op 
1 juli 2015 gelijkgeschakeld zullen zijn 
met de nationale tarieven die maximaal de 
hier vastgelegde hoogte mogen bedragen.

Or. nl

Amendement 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,30 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,10 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,25 en EUR 0,21 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot –ÚR 
0,08 op 1 juli 2013 en EUR 0,07 op 1 juli 
2014. Onverminderd de artikelen 13 en 19 
gelden deze gereguleerde maximumprijzen 
voor het Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De preventieve plafonds in deze verordening moeten voldoende ruimte laten tussen de retail- en 
wholesaletarieven om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te begeven, 
zodat de concurrentie wordt vergroot en consumenten meer waar voor hun geld krijgen.

Amendement 175
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – sublid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot EUR 
0,10 op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,20 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,06 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,18 EUR en 0,12 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,05 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. pl

Motivering

Maximumprijzen voor de consument die exploitanten ruime marges bieden (300-400%) zijn niet 
gerechtvaardigd en niet in het belang van de consument. De maximumprijs voor geïnitieerde 
oproepen mag niet hoger zijn dan tweemaal de wholesaleprijs, waarmee exploitanten nog altijd 
een aanzienlijke marge geboden wordt op de markt voor roamingdiensten en nieuwe aanbieders 
worden aangemoedigd de markt op te gaan.

Amendement 176
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
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prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,20 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2018.

Or. en

Amendement 177
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 
0,24 op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,20 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,07 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,15 en EUR 
0,10 op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,06 
EUR op 1 juli 2013 en 0,05 EUR op 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 gelden 
deze gereguleerde maximumprijzen voor 
het Eurodatatarief tot 30 juni 2017.

Or. el

Amendement 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
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Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,18 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013 en EUR 0,08 op 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 gelden 
deze gereguleerde maximumprijzen voor 
het Eurodatatarief tot 30 juni 2017.

Or. en

Motivering

Volgens BEREC moeten kleine verschillen (retail maximaal drie keer wholesale) het mogelijk 
maken dat nieuwkomers zich op de markt gaan begeven en dat retailconcurrentie tot 
ontwikkeling kan komen. De wholesaleplafonds moeten worden gehandhaafd op het door de 
Commissie voorgestelde niveau. De retailplafonds voor ontvangen oproepen moeten voor 2012 
en 2013 worden gehandhaafd op het door de Commissie voorgestelde niveau, en verder worden 
verlaagd voor 2014. De retailplafonds voor in 2014 geïnitieerde en ontvangen oproepen moeten 
tegen 2014 aansluiten bij de voorstellen van BEREC. Deze plafonds moeten blijven gelden tot 
juni 2017 om de Commissie voldoende tijd te geven voor een grondige analyse en voor het, 
indien nodig, doen van passende voorstellen (artikel 19).

Amendement 179
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het retailtarief, exclusief BTW, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 

Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan EUR 0,32 per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en EUR 0,11 per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
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prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,28 en EUR 0,24
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot EUR 0,25 en EUR 0,18
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot EUR
0,10 en EUR 0,08 op respectievelijk 1 juli 
2013 en 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurodatatarief tot 30 juni 2016.

Or. fr

Amendement 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de derde alinea kan de 
thuisaanbieder voor gesprekken die 
onderworpen zijn aan een Eurotarief een 
aanvankelijke minimumperiode in 
rekening brengen van ten hoogste 30 
seconden.

Schrappen

Or. en

Amendement 181
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de derde alinea kan de
thuisaanbieder voor gesprekken die 
onderworpen zijn aan een Eurotarief een 
aanvankelijke minimumperiode in 
rekening brengen van ten hoogste 30 
seconden.

De thuisaanbieder mag voor gesprekken 
die onderworpen zijn aan een Eurotarief 
geen minimumperiode in rekening 
brengen.

Or. nl

Amendement 182
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de derde alinea kan de 
thuisaanbieder voor gesprekken die 
onderworpen zijn aan een Eurotarief een 
aanvankelijke minimumperiode in 
rekening brengen van ten hoogste 30 
seconden.

Schrappen.

Or. fr

Amendement 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een roamende klant kan verzoeken om 
over te stappen naar of van een Eurotarief.
Elke overstap geschiedt binnen een 
werkdag na ontvangst van de aanvraag en 
is kosteloos en zonder dat er voorwaarden 
of beperkingen worden opgelegd op grond
van andere bestaande elementen van het 
abonnement, met dien verstande dat 
wanneer een roamende klant die een 
abonnement heeft op een speciaal 
roamingpakket dat meer dan een 
roamingdienst omvat (namelijk 
spraaktelefonie, sms en/of data) wenst over 
te stappen op een Eurotarief, de 
thuisaanbieder deze klant ertoe kan 
verplichten af te zien van de voordelen van 
de andere elementen van het pakket. Een 
thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen 
totdat het voorgaande roamingtarief voor 
een gespecificeerde minimumperiode van 
kracht is geweest. Deze minimumperiode 
mag niet langer zijn dan drie maanden.

5. Een roamende klant kan verzoeken om 
over te stappen naar of van een Eurotarief.
Elke overstap geschiedt binnen een 
werkdag na ontvangst van de aanvraag en 
is kosteloos en zonder dat er voorwaarden 
of beperkingen worden opgelegd op grond 
van andere bestaande elementen van het 
abonnement, met dien verstande dat 
wanneer een roamende klant die een 
abonnement heeft op een speciaal 
roamingpakket dat meer dan een 
roamingdienst omvat (namelijk 
spraaktelefonie, sms en/of data) wenst over 
te stappen op een Eurotarief, de 
thuisaanbieder deze klant ertoe kan 
verplichten af te zien van de voordelen van 
de andere elementen van het pakket. Een 
thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen 
totdat het voorgaande roamingtarief voor 
een gespecificeerde minimumperiode van 
ten hoogste twee maanden van kracht is 
geweest, inclusief de eventueel in het 
contract opgenomen opzeggingstermijn.

Or. en
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Amendement 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Thuisaanbieders mogen het 
initiëren of ontvangen van oproepen door 
nieuwe of bestaande roamende 
Eurotariefklanten niet onmogelijk maken, 
verbieden of op andere wijze belemmeren, 
tenzij deze klanten daar uitdrukkelijk om 
verzoeken of een cut-off limit hebben 
bereikt.

Or. en

Amendement 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan EUR 0,03 per sms-
bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van 
een gereguleerd roaming sms-bericht
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot EUR 
0,02. Onverminderd artikel 13 wordt het 
gereguleerde wholesaletarief voor het 
aanbieden van gereguleerde roaming sms-
berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op EUR 0,02.

1. Met ingang van 1 juli 2012  mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de
thuisaanbieder  van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan EUR 0,03 per sms-
bericht. Dit tarief wordt op 1 juli 2013
verlaagd tot EUR 0,02 en op 1 juli 2014 tot 
EUR 0,01. Onverminderd artikel 13 wordt 
het gereguleerde wholesaletarief voor het 
aanbieden van gereguleerde roaming sms-
berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op EUR 0,01.

Or. en

Amendement 186
Konstantinos Poupakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan EUR 0,03 per sms-
bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van 
een gereguleerd roaming sms-bericht
wordt op 1 juli 2014 verlaagd tot EUR 
0,02. Onverminderd artikel 13 wordt het 
gereguleerde wholesaletarief voor het 
aanbieden van gereguleerde roaming sms-
berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op EUR 0,02.

1. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan EUR 0,03 per sms-
bericht en wordt op 1 juli 2013 verlaagd 
tot EUR 0,02 en op 1 juli 2014 tot 0,01 
EUR. Onverminderd artikel 19 wordt het 
gereguleerde wholesaletarief voor het 
aanbieden van gereguleerde roaming sms-
berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op EUR 0,01.

Or. el

Amendement 187
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, 
kunnen thuisaanbieders zoals 
exploitanten van virtuele mobiele 
netwerken en wederverkopers wholesale 
roamingdiensten kopen van exploitanten 
van thuisnetwerken die wholesale 
roamingdiensten van een exploitant van 
een bezocht netwerk verkrijgen en 
wederverkopen overeenkomstig artikel 8, 
lid 1. In een dergelijk geval mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant in rekening mag brengen 
worden verhoogd met maximaal 0,050 
EUR per sms-bericht om de redelijke 
kosten van de thuisaanbieder te dekken.
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Or. en

Motivering

Het gastnetwerk moet het recht hebben een eerlijk en redelijk bedrag in rekening te brengen om 
de aanvullende kosten van de wederverkoop te dekken, een en ander conform hetgeen door 
BEREC wordt gesteld in par. 30 van zijn beoordeling van het voorstel van de Commissie voor 
een verordening betreffende roaming (COM(2011)0402 van 6 juli 2011).

Amendement 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 
0,10. Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Euro-sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
wordt verlaagd tot EUR 0,09 op 1 juli 
2012, tot EUR 0,07 op 1 juli 2013 en tot 
EUR 0,05 op 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde retailtariefplafond voor het
Eurodatatarief gedurende de 
geldigheidstermijn van deze verordening 
EUR 0,05.

Or. en

Amendement 189
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar dalen van 0,07 EUR op 1 juli 
2012 tot 0,03 EUR op 1 juli 2014 waarna



PE478.641v01-00 104/170 AM\888019NL.doc

NL

bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

het sms-roamingtarief op 1 juli 2015 
gelijkgesteld zal zijn aan het nationale 
tarief.

Or. nl

Motivering

Volgens BEREC zijn de kosten voor sms verwaarloosbaar en worden zij geschat op 0,081 EUR
per SMS.

Amendement 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,07. 
Dit prijsplafond wordt op 1 juli 2013 
verlaagd tot EUR 0,06 en op 1 januari 
2014 tot EUR 0,05. Het gereguleerde 
tariefplafond voor het Euro-sms-tarief
bedraagt tot 30 juni 2016 EUR 0,05. Met 
ingang van 1 juli 2014 is 
prijsdifferentiatie tussen binnenlandse 
gesprekken en roaminggesprekken niet 
langer mogelijk.

Or. en

Amendement 191
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 



AM\888019NL.doc 105/170 PE478.641v01-00

NL

roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,07.
Het prijsplafond voor het verzenden van 
een sms-bericht wordt met ingang van juli 
2014 verlaagd tot EUR 0,05. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,05 tot 30 
juni 2016.

Or. en

Amendement 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,07.
Met ingang van 1 juli 2014 geldt daarvoor 
een maximumtarief van EUR 0,05. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,05 tot 30 
juni 2016.

Or. en

Amendement 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 2. Het retailtarief, exclusief btw, van een 
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retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 
0,10. Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

Euro-sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
wordt verlaagd tot EUR 0,09 op 1 juli 
2012, tot EUR 0,07 op 1 juli 2013 en tot 
EUR 0,06 op 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond voor het Euro-
sms-tarief EUR 0,06 tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De preventieve plafonds in deze verordening moeten voldoende ruimte laten tussen de retail- en 
wholesaletarieven om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te begeven,
zodat de concurrentie wordt vergroot en consumenten meer waar voor hun geld krijgen.

Amendement 194
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,07
per sms-bericht. Het gereguleerde 
tariefplafond voor een sms-bericht wordt 
verlaagd tot 0,06 EUR en 0,05 EUR op 
respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 2014. 
Onverminderd artikel 13 en artikel 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief bedraagt 
vervolgens tot 30 juni 2016 0,05 EUR.

Or. pl

Motivering

Maximumprijzen voor sms-berichten die exploitanten ruime marges bieden (300-400%) zijn niet 
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gerechtvaardigd en niet in het belang van de consument. De maximumprijs die de consument 
voor een sms-bericht betaalt, mag niet hoger zijn dan tweemaal de wholesaleprijs, waarmee 
exploitanten nog altijd een aanzienlijke marge geboden wordt op de markt voor roamingdiensten 
en nieuwe aanbieders worden aangemoedigd de markt op te gaan.

Amendement 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,09.
Het tarief voor een gereguleerd roaming 
sms-bericht wordt verlaagd tot EUR 0,07 
en EUR 0,06 op respectievelijk 1 juli 2013 
en 1 juli 2014. Onverminderd de artikelen 
13 en 19 bedraagt het gereguleerde 
tariefplafond voor het Euro-sms-tarief 
EUR 0,06 tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De tarieven moeten lager liggen dan de Commissie voorstelt, zodat beter wordt aangesloten bij 
de werkelijke kosten en er moet voorzien worden in verdere prijsverlagingen.

Amendement 196
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden 
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voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn, maar met ingang van 1 juli 2012 
wordt dit tarief verlaagd tot EUR 0,10, 
ingang van 1 juli 2013 tot EUR 0,08 en 
met ingang van juli 2014 tot EUR 0,06.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,06 tot 30 
juni 2018.

Or. en

Amendement 197
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 
0,10. Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Euro-sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
wordt verlaagd tot EUR 0,07 op 1 juli 
2012, tot EUR 0,06 op 1 juli 2013 en tot 
EUR 0,05 op 1 juli 2014. Onverminderd 
artikel 19 bedraagt het gereguleerde 
tariefplafond voor het Euro-sms-tarief 
EUR 0,05 tot 30 juni 2017.

Or. el

Amendement 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,

2. Het retailtarief, exclusief btw, van een 
Euro-sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden,
wordt verlaagd tot EUR 0,09 op 1 juli 
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voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 
0,10. Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2013 en tot EUR 0,06 op 1 juli 2014.
Onverminderd artikel 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond voor het Euro-
sms-tarief EUR 0,06 tot 30 juni 2017.

Or. en

Motivering

Volgens BEREC moeten kleine verschillen (retail maximaal drie keer wholesale) het mogelijk 
maken dat nieuwkomers zich op de markt gaan begeven en dat retailconcurrentie tot 
ontwikkeling kan komen. De wholesaleplafonds moeten worden gehandhaafd op het door de 
Commissie voorgestelde niveau. De retailplafonds voor ontvangen oproepen moeten voor 2012 
en 2013 worden gehandhaafd op het door de Commissie voorgestelde niveau, en verder worden 
verlaagd voor 2014. De retailplafonds voor in 2014 geïnitieerde en ontvangen oproepen moeten 
tegen 2014 aansluiten bij de voorstellen van BEREC. Deze plafonds moeten blijven gelden tot 
juni 2017 om de Commissie voldoende tijd te geven voor een grondige analyse en voor het, 
indien nodig, doen van passende voorstellen (artikel 19).

Amendement 199
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan EUR 0,10. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief EUR 0,10 tot 30 
juni 2016.

2. Met ingang van 1 juli 2012  mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan 0,10 EUR. 
Met ingang van 1 juli 2014 mag dit tarief 
niet hoger zijn dan 0,06 EUR.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief 0,06 EUR tot 30 
juni 2016.

Or. fr

Amendement 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om over te stappen naar of van 
een Euro-sms-tarief. Elke overstap 
geschiedt binnen één werkdag na ontvangst 
van de aanvraag en is kosteloos en zonder 
dat er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming. Een thuisaanbieder mag deze 
overstap uitstellen totdat het voorgaande 
roamingtarief voor een gespecificeerde 
minimumperiode van drie maanden van 
kracht is geweest. Deze minimumperiode 
mag niet langer zijn dan drie maanden. 
Een Euro-sms-tarief kan altijd 
gecombineerd worden met een Eurotarief.

6. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om over te stappen naar of van 
een Euro-sms-tarief. Elke overstap 
geschiedt binnen één werkdag na ontvangst 
van de aanvraag en is kosteloos en zonder 
dat er voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd op grond van elementen van het 
abonnement die geen betrekking hebben op 
roaming. Een thuisaanbieder mag deze 
overstap uitstellen totdat het voorgaande 
roamingtarief voor een gespecificeerde 
minimumperiode van ten hoogste twee
maanden van kracht is geweest, inclusief 
de eventueel in het contract opgenomen 
opzeggingstermijn. Een Euro-sms-tarief 
kan altijd gecombineerd worden met een 
Eurotarief.

Or. en

Amendement 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Thuisaanbieders mogen het 
versturen of ontvangen van sms-berichten 
door nieuwe of bestaande roamende 
Eurotariefklanten niet onmogelijk maken, 
verbieden of op andere wijze belemmeren, 
tenzij deze klanten daar uitdrukkelijk om 
verzoeken of een cut-off limit hebben 
bereikt.

Or. en

Amendement 202
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,05 vanaf 1 juli 2012, EUR 0,04
vanaf 1 juli 2013 en EUR 0,03 vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,03 per megabyte verzonden data.

Or. en

Motivering

In het voorstel voor een verordening worden bij de vaststelling van de tariefplafonds de feitelijke 
kosten van dataroaming zwaar overschat. Volgens BEREC lagen de kosten van wholesale 
dataroaming in 2009 tussen de EUR 0,0163 en EUR 0,1499 per megabyte. Verwacht wordt dat 
de kosten in 2012 in de buurt van dit laagste bedrag zullen liggen. Bovendien heeft BEREC 
berekend dat het gemiddelde binnenlandse retailtarief per megabyte EUR 0,048 bedroeg.

Amendement 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 
EUR vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 
1 juli 2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 

1. Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, niet meer 
dan een preventief plafond van EUR 10 
per gigabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
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het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op
EUR 10 per gigabyte verzonden data.

Or. en

Motivering

Het weergeven van de tarieven in gigabytes geeft een beter inzicht in de werkelijke kosten. 
Bovendien zijn de door de Commissie voorgestelde tariefplafonds nog steeds veel te hoog en niet 
evenredig aan de daadwerkelijke productiekosten.

Amendement 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 200 vanaf 1 juli 2012, EUR 150
vanaf 1 juli 2013 en EUR100 vanaf 1 juli 
2014 per gigabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op
EUR 100 per gigabyte verzonden data.

Or. en

Amendement 205
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
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thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,05 vanaf 1 juli 2012, EUR 0,04
vanaf 1 juli 2013 en EUR 0,03 vanaf 1 
januari 2014 per megabyte verzonden 
data. Het maximale wholesaletarief blijft 
EUR 0,03 per gebruikte megabyte tot 1 
juli 2014, wanneer prijsdifferentiatie 
tussen binnenlandse en roamingdiensten 
niet langer mogelijk is.

Or. en

Amendement 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op EUR 
0,10 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,23 vanaf 1 juli 2012, EUR 0,17
vanaf 1 juli 2013 en EUR 0,10 vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op EUR 
0,10 per megabyte verzonden data.

Or. en

Motivering

De preventieve plafonds in deze verordening moeten voldoende ruimte laten tussen de retail- en 
wholesaletarieven om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te begeven, 
zodat de concurrentie wordt vergroot en consumenten meer waar voor hun geld krijgen.
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Amendement 207
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, EUR 0,20 
vanaf 1 juli 2013 en EUR 0,10 vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data. 
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op EUR
0,10 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van 0,22 EUR vanaf 1 juli 2012, 0,15 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data. 
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 0,10 
EUR per megabyte verzonden data.

Or. pl

Motivering

De maximumprijzen voor data zijn niet ambitieus genoeg. Aangezien steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van smartphones en andere mobiele apparatuur, zijn deze wijzigingen noodzakelijk.

Amendement 208
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,25 vanaf 1 juli 2012, 0,15 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
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Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op EUR 
0,10 per megabyte verzonden data.

Onverminderd artikel 19 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op EUR 
0,10 per megabyte verzonden data.

Or. el

Amendement 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR 
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,23 vanaf 1 juli 2012, EUR 0,17 
vanaf 1 juli 2013, EUR 0,10 vanaf 1 juli 
2014 en EUR 0,08 vanaf 1 juli 2015 per 
megabyte verzonden data. Onverminderd
artikel 13 wordt het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van 
gereguleerde dataroamingdiensten tijdens 
de looptijd van deze verordening 
gehandhaafd op EUR 0,08 per megabyte 
verzonden data.

Or. en

Amendement 210
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 

1. Het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
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gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,30 vanaf 1 juli 2012, 0,20 EUR 
vanaf 1 juli 2013 en 0,10 EUR vanaf 1 
juli 2014 per megabyte verzonden data. 
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 
EUR 0,10 per megabyte verzonden data.

gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van EUR 0,03 vanaf 1 juli 2012 per 
megabyte verzonden data. Onverminderd 
artikel 13 wordt het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van 
gereguleerde dataroamingdiensten tijdens 
de looptijd van deze verordening 
gehandhaafd op EUR 0,03 per megabyte 
verzonden data.

Or. nl

Motivering

De gemiddelde kostprijs voor dataroamingdiensten is beduidend lager dan de 
groothandelsprijzen die momenteel worden gehanteerd. Volgens sommige schattingen bedragen 
de kosten minder dan 1 eurocent per megabyte. BEREC schat de kosten voor dataroaming op 
groothandelsniveau rond de 1,63 eurocent per mb. 3 eurocent per mb als roamingplafond voor 
groothandelsprijzen is zodoende een realistisch bedrag dat ruimte biedt voor het instellen van 
een lager retailprijsplafond voor de consument.

Amendement 211
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 3, lid 1, 
kunnen thuisaanbieders zoals 
exploitanten van virtuele netwerken en 
wederverkopers wholesale 
roamingdiensten kopen van exploitanten 
van thuisnetwerken die wholesale 
roamingdiensten van een exploitant van 
een bezocht netwerk verkrijgen en 
wederverkopen overeenkomstig lid 1. In 
een dergelijk geval mag het gemiddelde 
wholesaletarief dat de exploitant in 
rekening mag brengen worden verhoogd 
met maximaal EUR 0,30 per megabyte 
vanaf 1 juli 2012, met EUR 0,20 vanaf 1 
juli 2013 en met EUR 0,10 vanaf 1 juli 
2014 om de redelijke kosten van de 
thuisaanbieder te dekken.
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Or. en

Motivering

Het gastnetwerk moet het recht hebben een eerlijk en redelijk bedrag in rekening te brengen om 
de aanvullende kosten van de wederverkoop te dekken, een en ander conform hetgeen door 
BEREC wordt gesteld in par. 30 van zijn beoordeling van het voorstel van de Commissie voor 
een verordening betreffende roaming (COM(2011)0402 van 6 juli 2011).

Amendement 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
som van de wholesale-inkomsten die de 
exploitant van het bezochte netwerk heeft 
ontvangen van elke aanbieder van 
dataroamingdiensten voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten in de 
desbetreffende periode, te delen door het 
totale aantal megabytes aan data dat 
daadwerkelijk gebruikt is voor de levering 
van die diensten in die periode, uitgedrukt 
in kilobytes.

3. Het in lid 1 bedoelde gemiddelde 
wholesaletarief wordt berekend door de 
som van de wholesale-inkomsten die de 
exploitant van het bezochte netwerk heeft 
ontvangen van elke aanbieder van 
dataroamingdiensten voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten in de 
desbetreffende periode, te delen door het 
totale aantal gigabytes aan data dat 
daadwerkelijk gebruikt is voor de levering 
van die diensten in die periode, uitgedrukt 
in kilobytes.

Or. en

Amendement 213
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,50 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,30 en EUR 
0,10 per gebruikte megabyte, waarna op 1 
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Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

juli 2015 de dataroamingtarieven 
gelijkgeschakeld zullen zijn met de 
nationale tarieven welke niet hogen 
kunnen zijn dan het hier vastgestelde 
Eurotarief.

Or. nl

Motivering

Via innovatieve concepten en door de concurrentie aan te gaan om het vergroten van het 
aandeel in de markt van het sterk groeiende dataverkeer, geeft dit tarief aan de exploitanten een 
voldoende grote marge zonder dat dit leidt tot excessieve winsten van de exploitanten noch dat 
dit leidt tot verborgen marktafspraken.

Amendement 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR 
0,50, per gebruikte megabyte.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,50 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
januari 2014 verlaagd tot EUR 0,30 en 
EUR 0,20 per gebruikte megabyte. Het 
gereguleerde tariefplafond bedraagt tot 30 
juni 2016 EUR 0,20 per gebruikte 
megabyte. Met ingang van 1 juli 2014 is 
prijsdifferentiatie tussen binnenlandse 
gesprekken en roaminggesprekken niet 
langer mogelijk.

Or. en

Amendement 215
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,50 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,30 en EUR
0,10, per gebruikte megabyte.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,10 per megabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 216
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR 
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 20 per 
gigabyte. Het retailtarief voor het 
aanbieden van roamingdatadiensten tot 1 
gigabyte is evenredig aan EUR 20 per 
gigabyte. Onverminderd de artikelen 13 en 
19 bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 20 per gigabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Het uitdrukken van de tarieven in gigabytes geeft de consument een beter inzicht in de 
daadwerkelijke kosten. Bovendien zijn de door de Commissie voorgestelde tariefplafonds nog 
steeds veel te hoog en niet evenredig aan de daadwerkelijke productiekosten.
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Amendement 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 500 per 
gigabyte. Het prijsplafond voor data wordt 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 2014 
verlaagd tot EUR 300 en EUR 200, per 
gebruikte gigabyte. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond EUR 200 per 
gigabyte gedurende de geldigheidstermijn 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 218
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,15 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
januari 2014 verlaagd tot EUR 0,12 en 
EUR 0,09, per gebruikte megabyte. Het
gereguleerde tariefplafond blijft EUR 0,09 
per megabyte tot 1 juli 2014, wanneer 
prijsdifferentiëring tussen binnenlandse 
en roamingdiensten niet langer mogelijk 
is.

Or. en



AM\888019NL.doc 121/170 PE478.641v01-00

NL

Amendement 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,70 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013, 1 juli 
2014 en 1 juli 2015 verlaagd tot EUR 0,50, 
EUR 0,30 en EUR 0,25, per gebruikte 
megabyte. Onverminderd de artikelen 13 
en 19 bedraagt het gereguleerde 
tariefplafond EUR 0,25 per megabyte tot 
30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De prijzen moeten lager zijn dan door de Commissie voorgesteld, teneinde beter de 
daadwerkelijke kosten te weerspiegelen. Ten einde voor een verdere prijsverlaging te zorgen 
voordat de structurele maatregelen een invloed op de markt kunnen hebben, moet ook voor 2015 
een prijsplafond worden vastgesteld.

Amendement 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,70 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,50 en EUR
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0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

0,30, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,30 per megabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

De vrijwaringsplafonds in deze verordening zijn bedoeld om voldoende ruimte te laten tussen de 
retail- en wholesaleprijzen om concurrenten ertoe aan te zetten zich op de roamingmarkt te 
begeven, ten einde de concurrentie te vergroten en consumenten meer waar voor hun geld te 
bieden.

Amendement 221
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,45 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,30 EUR en 0,20 
EUR, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,20 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.

Or. pl

Motivering

Maximumprijzen voor dataroaming die exploitanten ruime marges bieden (300-400%) zijn niet 
gerechtvaardigd en niet in het belang van de consument. De maximumprijs die de consument 
voor dataroaming betaalt, mag niet hoger zijn dan tweemaal de wholesaleprijs, waarmee 
exploitanten nog altijd een aanzienlijke marge geboden wordt op de markt voor roamingdiensten 
en nieuwe aanbieders worden aangemoedigd de markt op te gaan.

Amendement 222
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,60 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,45 en EUR
0,30, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,30 per megabyte tot 30 juni 2018.

Or. en

Amendement 223
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte.
Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,50 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,30 en EUR
0,20, per gebruikte megabyte.
Onverminderd artikel 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond EUR 0,20 per 
megabyte tot 30 juni 2017.

Or. el

Amendement 224
Philippe Juvin, Damien Abad
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR
0,30, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd artikel 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond EUR 0,30 per 
megabyte tot 30 juni 2017.

Or. en

Motivering

Volgens BEREC leiden kleine verschillen (retail maximaal drie keer wholesale) ertoe dat 
nieuwkomers zich op de markt gaan begeven en tot daadwerkelijke retailconcurrentie. De 
wholesaleplafonds moeten worden gehandhaafd op het door de Commissie voorgestelde niveau; 
de retailplafonds voor ontvangen oproepen moeten voor 2012 en 2013 worden gehandhaafd op 
het door de Commissie voorgestelde niveau, en verder worden verlaagd voor 2014; de 
retailplafonds voor gedane en ontvangen oproepen in 2014 moeten tegen 2014 aansluiten bij de 
voorstellen van BEREC. Deze plafonds moeten worden gehandhaafd tot juni 2017 om de 
Commissie voldoende tijd te geven voor een grondige analyse en voor het, indien nodig, doen 
van passende voorstellen (artikel 19).

Amendement 225
Laurence J.A.J. Stassen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,90 per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot EUR 0,70 en EUR

Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurodatatarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum EUR 0,10 per 
gebruikte megabyte. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond EUR 0,10 per 
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0,50, per gebruikte megabyte. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
EUR 0,50 per megabyte tot 30 juni 2016.

megabyte tot 30 juni 2016.

Or. nl

Motivering

10 eurocent per megabyte als retailprijsplafond is een bedrag dat beter aansluit bij het praktisch 
gebruik van een smartphone. Dit bedrag ligt bovendien dichter bij de nationale tarieven voor 
mobiel datagebruik, zodat de verschillen tussen roaming en nationale tarieven worden 
teruggedrongen. Wanneer 10 eurocent per mb als plafond voor retailprijzen gepaard gaat met 3 
eurocent per mb als plafond voor groothandelsprijzen blijft er bovendien voldoende speelruimte 
voor concurrerende aanbiedingen.

Amendement 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om over te stappen naar of van 
een Eurodatatarief met inachtneming van 
de contractuele voorwaarden. Elke 
overstap geschiedt binnen één werkdag na 
ontvangst van de aanvraag en is kosteloos 
en zonder dat er voorwaarden of 
beperkingen worden opgelegd op grond 
van elementen van het abonnement die 
geen betrekking hebben op roaming. Een 
thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen 
totdat het voorgaande roamingtarief voor 
een gespecificeerde minimumperiode van 
drie maanden van kracht is geweest. Deze 
minimumperiode mag niet langer zijn dan 
drie maanden. Een Eurodatatarief kan 
altijd gecombineerd worden met een Euro-
sms-tarief en een Eurotarief.

5. Een roamende klant kan op elk moment 
verzoeken om over te stappen naar of van 
een Eurodatatarief met inachtneming van 
de contractuele voorwaarden. Elke 
overstap geschiedt binnen één werkdag na 
ontvangst van de aanvraag en is kosteloos 
en zonder dat er voorwaarden of 
beperkingen worden opgelegd op grond 
van elementen van het abonnement die 
geen betrekking hebben op roaming. Een 
thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen 
totdat het voorgaande roamingtarief voor 
een gespecificeerde minimumperiode van 
twee maanden van kracht is geweest, 
inclusief de eventueel in het contract 
opgenomen opzeggingstermijn. Een 
Eurodatatarief kan altijd gecombineerd 
worden met een Euro-sms-tarief en een 
Eurotarief.

Or. en

Amendement 227
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Thuisaanbieders brengen al hun 
roamende klanten uiterlijk op 30 juni 2012 
persoonlijk op de hoogte van het 
Eurodatatarief, van het feit dat dit tarief 
uiterlijk vanaf 1 juli 2012 geldt voor alle 
roamende klanten die niet vrijwillig hebben 
gekozen voor een speciaal tarief of pakket 
voor gereguleerde datadiensten, en van hun 
recht om hiervan of hiernaar over te 
stappen overeenkomstig lid 5.

6. Thuisaanbieders brengen al hun 
roamende klanten uiterlijk op 30 juni 2012 
persoonlijk en via een duurzame drager 
op de hoogte van het Eurodatatarief, van 
het feit dat dit tarief uiterlijk vanaf 1 juli 
2012 geldt voor alle roamende klanten die 
niet vrijwillig hebben gekozen voor een 
speciaal tarief of pakket voor gereguleerde 
datadiensten, en van hun recht om hiervan 
of hiernaar over te stappen overeenkomstig 
lid 5.

Or. fr

Amendement 228
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Voorwaarden voor een snellere opheffing 
van de maximale wholesale- en 
retailtarieven
1. Om de ontwikkeling van de 
concurrentie op de roamingmarkten te 
beoordelen zal het BEREC regelmatig 
gegevens verzamelen over de ontwikkeling 
van de retail- en wholesaletarieven voor 
spraak-, sms- en dataroamingdiensten. 
Deze gegevens worden minstens tweemaal 
per jaar meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie maakt deze gegevens 
bekend.
2. Indien het gemiddelde wholesaletarief 
voor een van de roamingdiensten (spraak, 
sms of data) voor ongelijk verkeer tussen 
exploitanten die niet tot eenzelfde groep 
behoren na 30 juni 2018 daalt tot 75% of 
minder van het maximale wholesaletarief 
als bedoeld in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
1, en artikel 11, lid 1, worden de 
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wholesaletariefplafonds voor de betrokken 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale wholesaletarieven niet 
langer van toepassing zijn voor de 
betrokken dienst
3. Indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten als bedoeld in artikel 5, 
het gemiddelde retailtarief op EU-niveau 
voor 1 juli 2016 daalt tot 75% of minder 
van het maximale retailtarief dat is 
vastgesteld in de artikel 7, lid 2, artikel 9, 
lid 2, en artikel 12, lid 2, worden de 
retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.
4. De betrokken tariefplafonds worden 
opgeheven met ingang van de eerste dag 
van de maand na publicatie van de 
gegevens die aantonen dat de 
voorwaarden van de leden 2 en 3 volledig 
zijn vervuld.

Or. nl

Amendement 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Voorwaarden voor een snellere opheffing 
van de maximale wholesale- en 
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retailtarieven
1. Om de ontwikkeling van de 
concurrentie op de roamingmarkten te 
beoordelen zal het BEREC regelmatig 
gegevens verzamelen over de ontwikkeling 
van de retail- en wholesaletarieven voor 
spraak-, sms- en dataroamingdiensten. 
Deze gegevens worden minstens tweemaal 
per jaar meegedeeld aan de Commissie. 
De Commissie maakt deze gegevens 
bekend.
2. Indien het gemiddelde wholesaletarief 
voor een van de roamingdiensten (spraak, 
sms of data) voor ongelijk verkeer tussen 
exploitanten die niet tot eenzelfde groep 
behoren na 30 juni 2018 daalt tot 75% of 
minder van het maximale wholesaletarief 
als bedoeld in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
1, en artikel 11, lid 1, worden de 
wholesaletariefplafonds voor de betrokken 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale wholesaletarieven niet 
langer van toepassing zijn voor de 
betrokken dienst.
3. Indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten als bedoeld in artikel 5, 
het gemiddelde retailtarief op EU-niveau 
voor 1 juli 2016 daalt tot 75% of minder 
van het maximale retailtarief dat is 
vastgesteld in de artikel 7, lid 2, artikel 9, 
lid 2, en artikel 12, lid 2, worden de 
retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.
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4. De betrokken tariefplafonds worden 
opgeheven met ingang van de eerste dag 
van de maand na publicatie van de 
gegevens die aantonen dat de 
voorwaarden van de leden 2 en 3 volledig 
zijn vervuld.

Or. en

Amendement 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien het gemiddelde wholesaletarief 
voor een van de roamingdiensten (spraak, 
sms of data) voor ongelijk verkeer tussen 
exploitanten die niet tot eenzelfde groep 
behoren na 30 juni 2018 daalt tot 75% of 
minder van het maximale wholesaletarief 
als bedoeld in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
1, en artikel 11, lid 1, worden de 
wholesaletariefplafonds voor de betrokken 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale wholesaletarieven niet langer 
van toepassing zijn voor de betrokken 
dienst.

2. Indien het gemiddelde wholesaletarief 
voor een van de roamingdiensten (spraak, 
sms of data) voor ongelijk verkeer tussen 
exploitanten die niet tot eenzelfde groep 
behoren na 30 juni 2018 daalt tot 50% of 
minder van het maximale wholesaletarief 
als bedoeld in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
1, en artikel 11, lid 1, worden de 
wholesaletariefplafonds voor de betrokken 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale wholesaletarieven niet langer 
van toepassing zijn voor de betrokken 
dienst.

Or. en

Amendement 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 

3. Indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 



PE478.641v01-00 130/170 AM\888019NL.doc

NL

als bedoeld in artikel 5, het gemiddelde 
retailtarief op EU-niveau voor 1 juli 2016 
daalt tot 75% of minder van het maximale 
retailtarief dat is vastgesteld in de artikel 7, 
lid 2, artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 2, 
worden de retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.

als bedoeld in artikel 5, het gemiddelde 
retailtarief op EU-niveau voor 1 juli 2016 
daalt tot 50% of minder van het maximale 
retailtarief dat is vastgesteld in de artikel 7, 
lid 2, artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 2, 
worden de retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldoen en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.

Or. en

Amendement 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat.

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisleverancier, 
behalve wanneer de klant zijn 
thuisaanbieder heeft laten weten dat hij 
deze dienst niet wenst te gebruiken, de 
klant, zodra deze een ander land dan dat
van zijn thuisnetwerk binnengaat, 
automatisch, zonder onnodige vertraging 
en kosteloos via een berichtendienst basale 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
roamingtarieven (inclusief btw) die van 
toepassing zijn op het initiëren en 
ontvangen van oproepen en op het 
verzenden van sms-berichten door deze 
klant in het bezochte land.

Or. en

Motivering

Dit moet ook gelden buiten de Europese Unie.
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Amendement 233
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat.

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk of 
een derde land binnengaat, automatisch, 
zonder onnodige vertraging en kosteloos 
via een berichtendienst basale 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
roamingtarieven (inclusief btw) die van 
toepassing zijn op het initiëren en 
ontvangen van oproepen en op het 
verzenden van sms-berichten door deze 
klant in de bezochte lidstaat of derde land.

Or. en

Amendement 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk of 
een derde land binnengaat, automatisch, 
zonder onnodige vertraging en kosteloos 
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berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat.

via een berichtendienst basale 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
roamingtarieven (inclusief btw) die van 
toepassing zijn op het initiëren en 
ontvangen van oproepen en op het 
verzenden van sms-berichten door deze 
klant in de bezochte lidstaat.

Or. en

Amendement 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat.

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisleverancier, 
behalve wanneer de klant ouder is dan 18 
jaar en zijn thuisaanbieder heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een ander 
land dan dat van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw en in de munteenheid van 
de factuur in zijn lidstaat van herkomst) 
die van toepassing zijn op het initiëren en 
ontvangen van oproepen en op het 
verzenden van sms-berichten door deze 
klant in het bezochte land.

Or. en

Motivering

De consument moet hier de vruchten van plukken, ongeacht of hij in de EU is of niet. Bovendien 
moet de informatie worden verstrekt in de munteenheid van de factuur van de lidstaat van 
herkomst en niet in die van het bezochte land.

Amendement 236
Anna Hedh
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat.

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisleverancier, 
behalve wanneer de klant ouder is dan 18 
jaar en zijn thuisaanbieder heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een ander 
land dan dat van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in het bezochte land.

Or. en

Amendement 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisaanbieder, 
behalve wanneer de klant hem heeft laten 
weten dat hij deze dienst niet wenst te 
gebruiken, de klant, zodra deze een andere 
lidstaat dan die van zijn thuisnetwerk 
binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 

Om een roamende klant attent te maken op 
het feit dat hij roamingkosten zal moeten 
betalen wanneer hij een oproep initieert of 
ontvangt of wanneer hij een sms-bericht 
verzendt, verstrekt elke thuisleverancier, 
behalve wanneer de klant zijn 
thuisaanbieder heeft laten weten dat hij
deze dienst niet wenst te gebruiken, de 
klant, zodra deze een ander land dan dat
van zijn thuisnetwerk binnengaat, 
automatisch, zonder onnodige vertraging 
en kosteloos via een berichtendienst basale 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
roamingtarieven (inclusief btw) die van 
toepassing zijn op het initiëren en 
ontvangen van oproepen en op het 
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deze klant in de bezochte lidstaat. verzenden van sms-berichten door deze 
klant in het bezochte land.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook buiten de Unie van toepassing zijn.

Amendement 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie omvat de maximumtarieven 
die de klant op grond van zijn tariefplan in 
rekening kunnen worden gebracht voor:

Deze basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie wordt aan de klant 
verstrekt wanneer deze zowel buiten, als 
binnen de Europese Unie aan roaming 
doet en omvat de maximumtarieven die de 
klant op grond van zijn tariefplan in 
rekening kunnen worden gebracht voor:

Or. en

Amendement 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, 
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie omvat de 
maximumtarieven die de klant op grond 
van zijn tariefplan in rekening kunnen 
worden gebracht voor:

Deze basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie omvat de daadwerkelijke 
tarieven (inclusief btw en in de 
munteenheid van de factuur in zijn 
lidstaat van herkomst) die de klant op 
grond van zijn tariefplan in rekening 
kunnen worden gebracht voor:

Or. en

Motivering

Met het oog op grotere transparantie moet de klant precies weten hoeveel hem in rekening zal 
worden gebracht. Bovendien moet de informatie worden verstrekt in de munteenheid van de 
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factuur van de lidstaat van herkomst en niet in die van het bezochte land.

Amendement 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in het bezochte 
land bevindt.

Or. en

Motivering

Dit moet ook gelden buiten de Europese Unie.

Amendement 241
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat of derde land bevindt.

Or. en

Amendement 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in het bezochte 
land bevindt.

Or. en
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Amendement 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in het bezochte 
land bevindt.

Or. en

Motivering

De klant moet de prijsinformatie altijd krijgen, ongeacht of hij zich in de Unie bevindt of 
daarbuiten.

Amendement 244
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in het bezochte 
land bevindt.

Or. en

Amendement 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in de bezochte 
lidstaat bevindt.

b) het verzenden van roaming sms-
berichten terwijl hij zich in het bezochte 
land bevindt.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook buiten de Unie van toepassing zijn.
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Amendement 246
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het gebruiken van gereguleerde 
dataconnectiediensten terwijl hij zich in 
de bezochte lidstaat of derde land bevindt, 
uitgedrukt in prijs per megabyte.

Or. en

Amendement 247
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij elk bericht krijgt een klant de 
mogelijkheid zijn thuisaanbieder kosteloos 
en op een willekeurige wijze mee te delen 
dat hij geen gebruik wenst te maken van de 
automatische berichtendienst. Een klant die 
kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te 
willen maken van deze automatische 
berichtendienst, heeft het recht om op elk 
moment en kosteloos de verstrekking van 
de dienst door de thuisaanbieder opnieuw 
te verlangen.

Bij elk bericht krijgt een klant die ouder is 
dan 18 jaar de mogelijkheid zijn 
thuisaanbieder kosteloos en op een 
willekeurige wijze mee te delen dat hij 
geen gebruik wenst te maken van de 
automatische berichtendienst. Een klant die 
kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te 
willen maken van deze automatische 
berichtendienst, heeft het recht om op elk 
moment en kosteloos de verstrekking van 
de dienst door de thuisaanbieder opnieuw 
te verlangen.

Or. en

Amendement 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij elk bericht krijgt een klant de 
mogelijkheid zijn thuisaanbieder kosteloos 

 Bij elk bericht krijgt een klant die ouder is 
dan 18 jaar de mogelijkheid zijn 
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en op een willekeurige wijze mee te delen 
dat hij geen gebruik wenst te maken van de 
automatische berichtendienst. Een klant die 
kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te 
willen maken van deze automatische 
berichtendienst, heeft het recht om op elk 
moment en kosteloos de verstrekking van 
de dienst door de thuisaanbieder opnieuw 
te verlangen.

thuisaanbieder kosteloos en op een 
willekeurige wijze mee te delen dat hij 
geen gebruik wenst te maken van de 
automatische berichtendienst. Een klant die 
kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te 
willen maken van deze automatische 
berichtendienst, heeft het recht om op elk 
moment en kosteloos de verstrekking van 
de dienst door de thuisaanbieder opnieuw 
te verlangen.

Or. en

Motivering

Met name minderjarigen moeten worden beschermd tegen te grote verrassingen bij de 
facturering.

Amendement 249
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 
heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook 
bevindt, het recht om door middel van een 
mobiel telefoongesprek of via sms 
kosteloos meer gedetailleerde 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
in het bezochte netwerk toepasselijke 
roamingtarieven voor telefoongesprekken, 
sms, mms en andere 
datacommunicatiediensten alsmede 
informatie over de op grond van deze 
verordening toepasselijke 
transparantiemaatregelen te vragen en te 
ontvangen. Voor een dergelijk verzoek 
wordt een gratis nummer gebruikt dat de 
thuisaanbieder voor dat doel beschikbaar 
stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen 
zijn niet van toepassing op apparatuur voor 
communicatie van machine naar machine 
(M2M) die gebruik maakt van mobiele 
communicatie.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 
heeft de klant, waar hij zich ook bevindt, 
het recht om door middel van een mobiel 
telefoongesprek of via sms kosteloos meer 
gedetailleerde gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de in het bezochte 
netwerk toepasselijke roamingtarieven 
voor telefoongesprekken, sms, mms en 
andere datacommunicatiediensten alsmede 
informatie over de op grond van deze 
verordening toepasselijke 
transparantiemaatregelen te vragen en te 
ontvangen. Voor een dergelijk verzoek 
wordt een gratis nummer gebruikt dat de 
thuisaanbieder voor dat doel beschikbaar 
stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen 
zijn niet van toepassing op apparatuur voor 
communicatie van machine naar machine 
(M2M) die gebruik maakt van mobiele 
communicatie.

Or. en
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Amendement 250
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 
heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook 
bevindt, het recht om door middel van een 
mobiel telefoongesprek of via sms 
kosteloos meer gedetailleerde 
gepersonaliseerde prijsinformatie over de 
in het bezochte netwerk toepasselijke 
roamingtarieven voor telefoongesprekken, 
sms, mms en andere 
datacommunicatiediensten alsmede 
informatie over de op grond van deze 
verordening toepasselijke 
transparantiemaatregelen te vragen en te 
ontvangen. Voor een dergelijk verzoek 
wordt een gratis nummer gebruikt dat de 
thuisaanbieder voor dat doel beschikbaar 
stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen 
zijn niet van toepassing op apparatuur voor 
communicatie van machine naar machine 
(M2M) die gebruik maakt van mobiele 
communicatie.

2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 
heeft de klant, waar hij zich ook bevindt, 
het recht om door middel van een mobiel 
telefoongesprek of via sms kosteloos meer 
gedetailleerde gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de in het bezochte 
netwerk toepasselijke roamingtarieven 
voor telefoongesprekken, sms, mms en 
andere datacommunicatiediensten alsmede 
informatie over de op grond van deze 
verordening toepasselijke 
transparantiemaatregelen te vragen en te 
ontvangen. Voor een dergelijk verzoek 
wordt een gratis nummer gebruikt dat de 
thuisaanbieder voor dat doel beschikbaar 
stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen 
zijn niet van toepassing op apparatuur voor 
communicatie van machine naar machine 
(M2M) die gebruik maakt van mobiele 
communicatie.

Or. en

Amendement 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Iedere thuisaanbieder verschaft al 
zijn roamende klanten de gelegenheid 
vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een 
faciliteit die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in hoeveelheden of 
in de munteenheid waarin de roamende 
klant wordt gefactureerd voor 



PE478.641v01-00 140/170 AM\888019NL.doc

NL

gereguleerde roaminggesprekken en sms-
berichten, en die waarborgt dat de totale 
uitgaven voor gereguleerde 
roaminggesprekken en sms-berichten in 
een gespecificeerde gebruiksperiode 
zonder de uitdrukkelijke toestemming van 
de klant een bepaald maximumbedrag 
niet overschrijden.
Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of 
meer maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant 
vooraf op de hoogte wordt gesteld van de 
daarmee overeenkomende volumes. Eén 
van deze maximumbedragen (het 
standaard maximumbedrag) ligt in de 
nabijheid van EUR 50 aan verschuldigde 
kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) zonder 
dit te overschrijden.
Een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op 
de hoogte wordt gesteld van de 
dienovereenkomstige financiële bedragen. 
Eén van deze maxima (het standaard 
volumeplafond) stemt overeen met een 
bedrag dat EUR 50 verschuldigde kosten 
per maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) niet overschrijdt. De 
thuisaanbieder kan zijn roamende klanten 
tevens andere plafonds aanbieden met 
andere, dat wil zeggen hogere of lagere, 
maandelijkse maximumbedragen. Het in 
de tweede en derde alinea bedoelde 
standaardplafond geldt voor alle klanten 
die niet hebben gekozen voor een ander 
plafond.
Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens 
voor dat een passende kennisgeving naar 
de mobiele telefoon of een ander toestel 
van de roamende klant, bijvoorbeeld een 
sms-bericht, een e-mail of een pop-
upvenster op het toestel, wordt verstuurd 
wanneer de roaminggesprekken en sms-
berichten 80% van het overeengekomen 
financiële of volumeplafond hebben 
bereikt. Klanten hebben het recht van hun 
exploitanten te verlangen dat zij stoppen 
met het versturen van dergelijke 
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kennisgevingen en het recht om te allen 
tijde en kosteloos van de thuisaanbieder te 
verlangen dat hij de levering van de dienst 
hervat.
Als dit financiële of volumeplafond dreigt 
te worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar de mobiele 
telefoon of een ander toestel van de 
roamende klant. Deze kennisgeving 
vermeldt welke procedure moet worden 
gevolgd, indien de klant voortzetting van 
de levering van die diensten wenst, alsook 
de kosten die verbonden zijn aan elke 
extra af te nemen eenheid. Indien de 
roamende klant niet reageert op de 
ontvangen kennisgeving, stopt de 
thuisaanbieder onmiddellijk met de 
levering en de facturering van 
gereguleerde gesprekken en sms-
berichten de roamende klant, tenzij en 
totdat de roamende klant verzoekt om 
voortzetting of hervatting van de levering 
van deze diensten. Wanneer een 
roamende klant vraagt om een "financiële 
of volumebeperkende"-faciliteit of om 
verwijdering ervan, vindt deze wijziging 
kosteloos plaats binnen één werkdag na 
ontvangst van het verzoek, zonder dat 
voorwaarden of beperkingen op grond 
van andere elementen van het 
abonnement worden opgelegd.
Deze regel geldt voor klantenroaming 
binnen en buiten de Europese Unie.

Or. en

Amendement 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Iedere thuisaanbieder verschaft al 
zijn klanten de gelegenheid vrijwillig en 
kosteloos te kiezen voor een faciliteit die 
informatie geeft over de totale consumptie 
uitgedrukt in de munteenheid waarin de 
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klant wordt gefactureerd voor 
gereguleerde spraak- en sms-
roamingdiensten in derde landen en die 
waarborgt dat de totale uitgaven voor 
roamingdiensten in een gespecificeerde 
periode zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de klant een bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden.
Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of 
meer maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant 
vooraf op de hoogte wordt gesteld van de 
daarmee overeenkomende volumes. Eén 
van deze maximumbedragen (het 
standaard maximumbedrag) ligt in de 
nabijheid van EUR 50 aan verschuldigde 
kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) zonder 
dit te overschrijden. De thuisaanbieder 
kan zijn klanten tevens andere maxima 
aanbieden met andere, dus hogere of 
lagere, maandelijkse financiële plafonds.
Het in de tweede en derde alinea bedoelde 
standaardplafond geldt voor alle klanten 
die niet hebben gekozen voor een ander 
plafond. Voor klanten onder de 18 ligt het 
maximumbedrag in de buurt van EUR 20 
aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw), zonder dit te 
overschrijden.
Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens 
voor dat de roamende klant een passende 
kennisgeving via de mobiele telefoon of 
een ander apparaat, bijvoorbeeld in de 
vorm van een sms-bericht, wordt 
verstuurd wanneer de sms- en  
spraakroamingdiensten samen 50% tot 
80% van het overeengekomen financiële 
hebben bereikt. Klanten ouder dan 18 jaar 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het 
versturen van dergelijke kennisgevingen 
en het recht om te allen tijde en kosteloos 
van de thuisaanbieder te verlangen dat hij 
de levering van de dienst hervat.
Als dit financiële plafond anders zou 
worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar de mobiele 
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telefoon of een ander apparaat van de 
roamende klant. Deze kennisgeving 
vermeldt welke procedure moet worden 
gevolgd, indien de klant voortzetting van 
de levering van die diensten wenst, alsook 
de kosten die verbonden zijn aan elke 
extra af te nemen eenheid. Indien de klant 
niet reageert op de ontvangen 
kennisgeving, stopt de thuisaanbieder 
onmiddellijk met de levering en de 
facturering van gereguleerde sms- en 
spraakroamingdiensten aan de roamende 
klant, tenzij en totdat de roamende klant 
verzoekt om voortzetting of hervatting van 
de levering van deze diensten.
Wanneer een klant vraagt om een 
"financiële plafond"-faciliteit of om 
verwijdering ervan, vindt deze wijziging 
kosteloos plaats binnen één werkdag na 
ontvangst van het verzoek, waarbij er 
geen voorwaarden of beperkingen worden 
opgelegd aan andere elementen van het 
abonnement.

Or. en

Amendement 253
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen.
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Or. en

Amendement 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten. 

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Prijsinformatie 
wordt uitgedrukt in gigabytes. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

Or. en

Amendement 255
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik, zowel in, als buiten de Europese 
Unie, van dataroamingdiensten, zodat deze 
een beter inzicht krijgen in de financiële 
gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven 
voor dataroamingdiensten kunnen bewaken 
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bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

en beheersen. Het in lid 3 bedoelde 
preventieve mechanisme is niet van 
toepassing op pre-paid-klanten die pre-
paid-diensten zonder een automatisch 
'topping-up'-mechanisme gebruiken.

Or. en

Amendement 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten. 

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op M2M-diensten of op 
pre-paid-klanten, behalve wanneer zij 
hebben gekozen voor een automatisch 
'topping-up'-mechanisme. 

Or. en

Motivering

M2M-diensten moeten worden uitgesloten, aangezien er geen sprake is van menselijke interactie 
en een kennisgeving met plafond derhalve geen zin zou hebben. Daarnaast vinden dit soort 
diensten in de regel plaats in een zakelijke context. Ook pre-paid-klanten moeten van dit soort 
maatregelen worden uitgesloten, aangezien pre-paid-krediet in de regel beperkt is tot kleine 
bedragen. In gevallen waarin klanten 'topping-up'-systemen gebruiken, zijn verrassingen bij de 
facturering wel mogelijk en moet dus wel worden voorzien in maatregelen die deze verrassingen 
voorkomen.
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Amendement 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik, zowel in, als buiten de Europese 
Unie, van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

Or. en

Amendement 258
George Lyon

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten. 

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten, tenzij 
zij een pre-paid-overeenkomst hebben met 
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een automatische kredietverhoging.

Or. en

Motivering

Beschermt pre-paid-klanten met een automatische kredietverhoging tegen verrassingen bij de 
facturering. Het oorspronkelijke voorstel zorgt er onbedoeld voor dat deze klanten niet meer 
onder het toepassingsgebied vallen.

Amendement 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten, tenzij 
zij een pre-paid-overeenkomst hebben met 
een automatische kredietverhoging. 

Or. en

Amendement 260
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 

In overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
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roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. Het in lid 3 
bedoelde preventieve mechanisme is niet 
van toepassing op pre-paid-klanten.

roamende klanten zowel vóór als na de 
sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van gereguleerde 
dataroamingdiensten, zodat deze een beter 
inzicht krijgen in de financiële gevolgen 
van dat gebruik en hun uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten kunnen 
bewaken en beheersen. 

Or. fr

Amendement 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig stellen thuisaanbieders hun 
klanten vóór de sluiting van een 
overeenkomst en vervolgens met 
regelmatige tussenpozen op de hoogte van 
het risico dat automatisch en 
ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts leggen 
thuisaanbieders hun klanten op duidelijke 
en gemakkelijk te begrijpen wijze uit, hoe 
zij deze automatische 
dataroamingverbinding kunnen 
uitschakelen om te voorkomen dat 
dataroamingdiensten op ongecontroleerde 
wijze worden afgenomen.

Thuisaanbieders stellen hun klanten vóór 
de sluiting van een overeenkomst en 
vervolgens met regelmatige tussenpozen 
op de hoogte van het risico dat automatisch 
en ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts leggen 
thuisaanbieders hun klanten op duidelijke 
en gemakkelijk te begrijpen wijze uit, hoe 
zij deze automatische 
dataroamingverbinding kunnen 
uitschakelen om te voorkomen dat 
dataroamingdiensten op ongecontroleerde 
wijze worden afgenomen. Alle aanbieders 
van roamingdiensten staan de roamende 
klant toe te verzoeken dat de 
dataroamingdienst wordt uitgeschakeld.

Or. en

Amendement 262
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig stellen thuisaanbieders hun 
klanten vóór de sluiting van een 
overeenkomst en vervolgens met 
regelmatige tussenpozen op de hoogte van 
het risico dat automatisch en 
ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts leggen
thuisaanbieders hun klanten op duidelijke 
en gemakkelijk te begrijpen wijze uit, hoe 
zij deze automatische 
dataroamingverbinding kunnen 
uitschakelen om te voorkomen dat 
dataroamingdiensten op ongecontroleerde 
wijze worden afgenomen.

Waar nodig stellen thuisaanbieders hun 
klanten vóór de sluiting van een 
overeenkomst en vervolgens met 
regelmatige tussenpozen op de hoogte van 
het risico dat automatisch en 
ongecontroleerd een 
dataroamingverbinding tot stand komt en 
data worden gedownload. Voorts delen
thuisaanbieders hun klanten kosteloos op 
duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 
wijze mede langs welke weg zij deze 
automatische dataroamingverbinding 
kunnen uitschakelen om te voorkomen dat 
dataroamingdiensten op ongecontroleerde 
wijze worden afgenomen.

Or. fr

Amendement 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in het desbetreffende land, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

Or. en

Motivering

Dit moet ook gelden buiten de Europese Unie.
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Amendement 264
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat of derde land, 
behalve wanneer de klant zijn 
thuisaanbieder heeft laten weten dat hij 
deze informatie niet wenst te ontvangen.

Or. en

Amendement 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat of derde land, 
behalve wanneer de klant zijn 
thuisaanbieder heeft laten weten dat hij 
deze informatie niet wenst te ontvangen.

Or. en
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Amendement 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de daadwerkelijke tarieven
(inclusief btw en in de munteenheid van 
de factuur in zijn land van herkomst) die 
van toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem 
in het desbetreffende land, behalve 
wanneer de klant die ouder is dan 18 jaar 
zijn thuisaanbieder heeft laten weten dat hij 
deze informatie niet wenst te ontvangen. 
Aangezien de factuur in megabyte is 
uitgedrukt, moet het automatisch bericht 
ook een goed voorbeeld bevatten van wat 
een megabyte aan data precies inhoudt. 

Or. en

Amendement 267
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan 
hem in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
dataroamingdiensten aan hem in de 
desbetreffende lidstaat, behalve wanneer de 
klant die ouder is dan 18 jaar zijn 
thuisaanbieder heeft laten weten dat hij 
deze informatie niet wenst te ontvangen.
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Or. en

Amendement 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten aan 
hem in de desbetreffende lidstaat, behalve 
wanneer de klant zijn thuisaanbieder heeft 
laten weten dat hij deze informatie niet 
wenst te ontvangen.

De roamende klant wordt via een 
automatisch bericht van de thuisaanbieder 
meegedeeld dat hij aan het roamen is en 
ontvangt basale gepersonaliseerde 
informatie over de tarieven die van 
toepassing zijn op de levering van 
dataroamingdiensten aan hem in het
desbetreffende land, behalve wanneer de 
klant zijn thuisaanbieder heeft laten weten 
dat hij deze informatie niet wenst te 
ontvangen.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook op roamingdiensten buiten de Unie van toepassing 
zijn.

Amendement 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een ander 
land binnengaat dan dat van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
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gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

dataroamingdienst. De informatie wordt 
kosteloos, verstrekt op het moment dat de 
roamende klant gebruik begint te maken 
van een gereguleerde dataroamingdienst, 
op zodanige wijze dat de ontvangst en het 
begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Dit moet ook gelden buiten de Europese Unie.

Amendement 270
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk of een derde land, en aldaar 
voor het eerst gebruik begint te maken van 
een gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk, of een derde land, en aldaar 
voor het eerst gebruik begint te maken van 
een dataroamingdienst. De informatie 
wordt kosteloos, verstrekt op het moment 
dat de roamende klant gebruik begint te 
maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt. Deze gepersonaliseerde 
prijsinformatie wordt aan de klant 
verstrekt wanneer deze zowel buiten, als 
binnen de Europese Unie aan roaming 
doet.

Or. en

Amendement 272
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een ander 
land binnengaat dan dat van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
dataroamingdienst. De informatie wordt 
kosteloos verstrekt op het moment dat de 
roamende klant gebruik begint te maken 
van een dataroamingdienst, op zodanige 
wijze dat de ontvangst en het begrip ervan 
worden vergemakkelijkt.
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Or. en

Amendement 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een ander 
land binnengaat dan dat van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
dataroamingdienst. De informatie wordt 
kosteloos verstrekt op het moment dat de 
roamende klant gebruik begint te maken 
van een dataroamingdienst, op zodanige 
wijze dat de ontvangst en het begrip ervan 
worden vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

De regels inzake transparantie moeten ook op roamingdiensten buiten de Unie van toepassing 
zijn.

Amendement 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een ander 
land binnengaat dan dat van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
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gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

gebruik begint te maken van een 
dataroamingdienst. De informatie wordt 
kosteloos, verstrekt op het moment dat de 
roamende klant gebruik begint te maken 
van een gereguleerde dataroamingdienst, 
op zodanige wijze dat de ontvangst en het 
begrip ervan worden vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 275
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht, 
een e-mail of een pop-upvenster op de 
computer, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos, verstrekt op 
het moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

De roamende klant ontvangt dergelijke 
gepersonaliseerde basale tariefinformatie 
op zijn mobiele telefoon of een ander 
toestel, bijvoorbeeld via een sms-bericht of
een e-mail, telkens wanneer hij een andere 
lidstaat binnengaat dan die van zijn 
thuisnetwerk en aldaar voor het eerst 
gebruik begint te maken van een 
gereguleerde dataroamingdienst. De 
informatie wordt kosteloos verstrekt op het 
moment dat de roamende klant gebruik 
begint te maken van een gereguleerde 
dataroamingdienst, op zodanige wijze dat 
de ontvangst en het begrip ervan worden 
vergemakkelijkt.

Or. fr

Amendement 276
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere thuisaanbieder verschaft al zijn 
roamende klanten de gelegenheid vrijwillig 
en kosteloos te kiezen voor een faciliteit 

Iedere thuisaanbieder verschaft al zijn 
roamende klanten de gelegenheid vrijwillig 
en kosteloos te kiezen voor een faciliteit 
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die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in hoeveelheden of 
in de munteenheid waarin de roamende 
klant wordt gefactureerd voor gereguleerde 
dataroamingdiensten, en die waarborgt dat 
de totale uitgaven voor gereguleerde 
dataroamingdiensten in een gespecificeerde 
gebruiksperiode zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de klant een bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden.

die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in hoeveelheden of 
in de munteenheid waarin de roamende 
klant wordt gefactureerd voor gereguleerde 
gesprekken, sms-berichten en 
dataroamingdiensten, en die waarborgt dat 
de totale uitgaven voor gereguleerde 
gesprekken, sms-berichten en
dataroamingdiensten in een gespecificeerde 
gebruiksperiode zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de klant een bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden.

Or. en

Amendement 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Iedere thuisaanbieder verschaft al zijn 
roamende klanten de gelegenheid vrijwillig 
en kosteloos te kiezen voor een faciliteit 
die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in hoeveelheden of 
in de munteenheid waarin de roamende 
klant wordt gefactureerd voor 
gereguleerde dataroamingdiensten, en die 
waarborgt dat de totale uitgaven voor 
gereguleerde dataroamingdiensten in een 
gespecificeerde gebruiksperiode zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de klant 
een bepaald maximumbedrag niet 
overschrijden.

Iedere thuisaanbieder verschaft al zijn 
roamende klanten de gelegenheid vrijwillig 
en kosteloos te kiezen voor een faciliteit 
die informatie geeft over de totale 
consumptie uitgedrukt in hoeveelheden of 
in de munteenheid waarin de roamende 
klant wordt gefactureerd voor 
dataroamingdiensten, en die waarborgt dat 
de totale uitgaven voor 
dataroamingdiensten in een gespecificeerde 
gebruiksperiode zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de klant een bepaald 
maximumbedrag niet overschrijden. Dit 
geldt niet in gevallen waarin een 
aanbieder van mobiele 
telecommunicatiediensten in een bezocht 
land buiten de Unie de thuisaanbieder 
niet toestaat het gebruik van zijn klanten 
in real-time te monitoren. In deze gevallen 
wordt de klant hiervan op het moment van 
binnenkomst van het betrokken land in de 
vorm van een bericht, zonder onnodige 
vertraging en gratis, op de hoogte gesteld.

Or. en
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Motivering

De regels inzake transparantie en consumentenbescherming moeten ook buiten de Unie van 
toepassing zijn. Het kan evenwel zijn dat het in sommige landen omwille van technische 
beperkingen niet mogelijk is voor thuisaanbieders om het gebruik van hun klanten in real-time te 
volgen en dat zij pas aan het eind van de maand informatie over het gebruik ontvangen.

Amendement 278
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer 
maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf 
op de hoogte wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 
50 euro aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer 
maximumbedragen voorspecifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant die 
ouder is dan 18 jaar vooraf op de hoogte 
wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 
50 euro aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Or. en

Amendement 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer 
maximumbedragen voor specifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf 
op de hoogte wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 
50 euro aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer 
maximumbedragen voorspecifieke 
gebruiksperiodes voor, mits de klant die 
ouder is dan 18 jaar vooraf op de hoogte 
wordt gesteld van de daarmee 
overeenkomende volumes. Eén van deze 
maximumbedragen (het standaard 
maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 
50 euro aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) zonder dit te overschrijden.
Voor klanten onder de 18 ligt het 
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maximumbedrag in de buurt van EUR 20 
aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw), zonder dit te 
overschrijden.

Or. en

Motivering

Met name minderjarigen moeten worden beschermd tegen te grote verrassingen bij de 
facturering.

Amendement 280
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op 
de hoogte wordt gesteld van de 
dienovereenkomstige financiële bedragen. 
Eén van deze maxima (het standaard 
volumeplafond) stemt overeen met een 
bedrag dat 50 euro verschuldigde kosten 
per maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) niet overschrijdt.

Een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant die ouder is 
dan 18 jaar vooraf op de hoogte wordt 
gesteld van de dienovereenkomstige 
financiële bedragen. Eén van deze maxima 
(het standaard volumeplafond) stemt 
overeen met een bedrag dat 50 euro 
verschuldigde kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) niet 
overschrijdt.

Or. en

Amendement 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op 
de hoogte wordt gesteld van de 
dienovereenkomstige financiële bedragen. 
Eén van deze maxima (het standaard 
volumeplafond) stemt overeen met een 

Een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant die ouder is 
dan 18 jaar vooraf op de hoogte wordt 
gesteld van de dienovereenkomstige 
financiële bedragen. Eén van deze maxima 
(het standaard volumeplafond) stemt 
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bedrag dat 50 euro verschuldigde kosten 
per maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw) niet overschrijdt.

overeen met een bedrag dat 50 euro 
verschuldigde kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) niet 
overschrijdt. Voor klanten onder de 18 ligt 
het maximumbedrag in de buurt van EUR 
20 aan verschuldigde kosten per 
maandelijkse factureringsperiode 
(exclusief btw), zonder dit te 
overschrijden.

Or. en

Amendement 282
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer 
roaminggesprekken, sms-berichten en
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Or. en

Amendement 283
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
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mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
ouder dan 18 jaar hebben het recht van 
hun exploitanten te verlangen dat zij 
stoppen met het versturen van dergelijke 
kennisgevingen en het recht om te allen 
tijde en kosteloos van de thuisaanbieder te 
verlangen dat hij de levering van de dienst 
hervat.

Or. en

Amendement 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 50% en 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
ouder dan 18 jaar hebben het recht van 
hun exploitanten te verlangen dat zij 
stoppen met het versturen van dergelijke 
kennisgevingen en het recht om te allen 
tijde en kosteloos van de thuisaanbieder te 
verlangen dat hij de levering van de dienst 
hervat.

Or. en

Amendement 285
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster op 
de computer, wordt verstuurd wanneer de 
dataroamingdiensten 50% en ook 80% van 
het overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de
levering van de dienst hervat.

Or. en

Amendement 286
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht, een e-mail of een pop-upvenster 
op de computer, wordt verstuurd wanneer 
de dataroamingdiensten 80% van het 
overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Elke thuisaanbieder zorgt er eveneens voor 
dat een passende kennisgeving naar de 
mobiele telefoon of een ander toestel van 
de roamende klant, bijvoorbeeld een sms-
bericht of een e-mail, wordt verstuurd 
wanneer de dataroamingdiensten 80% van 
het overeengekomen financiële of 
volumeplafond hebben bereikt. Klanten 
hebben het recht van hun exploitanten te 
verlangen dat zij stoppen met het versturen 
van dergelijke kennisgevingen en het recht 
om te allen tijde en kosteloos van de 
thuisaanbieder te verlangen dat hij de 
levering van de dienst hervat.

Or. fr

Amendement 287
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als dit financiële of volumeplafond dreigt 
te worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar de mobiele 
telefoon of een ander toestel van de 
roamende klant. Deze kennisgeving 
vermeldt welke procedure moet worden 
gevolgd, indien de klant voortzetting van 
de levering van die diensten wenst, alsook 
de kosten die verbonden zijn aan elke extra 
af te nemen eenheid. Indien de roamende 
klant niet reageert op de ontvangen 
kennisgeving, stopt de thuisaanbieder 
onmiddellijk met de levering en de 
facturering van gereguleerde 
dataroamingdiensten aan de roamende 
klant, tenzij en totdat de roamende klant 
verzoekt om voortzetting of hervatting van 
de levering van deze diensten.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt 
te worden overschreden, wordt een 
kennisgeving gestuurd naar de mobiele 
telefoon of een ander toestel van de 
roamende klant. Deze kennisgeving 
vermeldt welke procedure moet worden 
gevolgd, indien de klant voortzetting van 
de levering van die diensten wenst, alsook 
de kosten die verbonden zijn aan elke extra 
af te nemen eenheid. Indien de roamende 
klant niet reageert zoals opgeroepen in de 
ontvangen kennisgeving, stopt de 
thuisaanbieder onmiddellijk met de 
levering en de facturering van gereguleerde 
gesprekken, sms-berichten en
dataroamingdiensten aan de roamende 
klant tot het moment waarop de roamende 
klant verzoekt om voortzetting of 
verlenging van de levering van deze 
diensten.

Or. en

Amendement 288
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een roamende klant vraagt om 
een "financiële of volumebeperkende"-
faciliteit of om verwijdering ervan, vindt 
deze wijziging kosteloos plaats binnen één 
werkdag na ontvangst van het verzoek, 
zonder dat voorwaarden of beperkingen op 
grond van andere elementen van het 
abonnement worden opgelegd.

Wanneer een roamende klant vraagt om 
een "financiële of volumebeperkende"-
faciliteit of om verwijdering ervan, vindt 
deze wijziging kosteloos plaats binnen één 
werkdag na ontvangst van het verzoek, 
zonder dat voorwaarden of beperkingen op 
grond van andere elementen van het 
abonnement worden opgelegd.

Deze regel geldt voor klantenroaming 
binnen en buiten de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lid 3 is van toepassing op 
klantenroaming binnen en buiten de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Prijsvergelijking

Elke prijsvergelijking met betrekking tot 
retailspraak-, sms- en 
dataroamingdiensten voor klanten omvat 
btw.
De Commissie onderzoekt de 
transparantie en de vergelijkbaarheid van 
de prijzen die de aanbieders hun klanten 
aanbieden, en brengt aan het Europees 
Parlement en de Raad verslag uit over 
eventuele verdere maatregelen die nodig 
zijn om de consument in staat te stellen de 
tarieven eenvoudig te vergelijken en die 
het hen gemakkelijker maken over te 
stappen van de ene op de andere 
aanbieder.  

Or. en

Motivering

Het is nu niet mogelijk de verschillende tarieven voor mobiele telefonie van de verschillende 
aanbieders goed met elkaar te vergelijken. De Commissie moet dit onderzoeken. Transparantie 
impliceert verder dat alle prijsinformatie ook btw omvat.
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Amendement 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om te 
waarborgen dat zij ten uitvoer worden 
gelegd. Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 
30 maart 2012 in kennis van deze regels en 
brengen haar bij latere wijzigingen daarvan 
onverwijld op de hoogte.

De lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om te 
waarborgen dat zij ten uitvoer worden 
gelegd. Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. Deze 
sancties omvatten de verplichting voor 
aanbieders om abonnees compensatie te 
bieden wanneer zij het overstappen van 
een abonnee naar een andere 
roamingaanbieder vertragen of 
verhinderen. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 30 maart 2012 in 
kennis van deze regels en brengen haar bij 
latere wijzigingen daarvan onverwijld op 
de hoogte.

Or. en

Amendement 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

Or. en
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Motivering

Er is meer tijd nodig om te beoordelen of de structurele oplossing in de praktijk zal werken en 
voor concurrentie op de markt zal zorgen.

Amendement 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover,
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. 
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

1. Ten einde de wijzigingen door te voeren 
die nodig zijn voor een interne markt op 
het gebied van 
mobieletelefoniecommunicatie, zoals 
bedoeld in artikel 4 bis, presenteert de 
Commissie, na inspraak van BEREC en 
andere relevante betrokken partijen, 
uiterlijk op 1 januari 2013 een nieuw 
wetgevingsvoorstel aan het Europees 
Parlement en de Raad, inclusief een 
voorstel voor het actualiseren van de 
wholesaleplafonds voor de periode van 1 
juli 2016 en 30 juni 2020, met 
inachtneming van de ontwikkelingen op 
het vlak van de wholesaletarieven voor het 
aanbieden van spraak-, sms. en 
datacommunicatiediensten. Dit voorstel 
omvat ook een voorstel voor Europese 
aanbieders en vergunningen voor de hele 
Unie;

Or. en

Amendement 294
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover,
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 

1. Ten einde de wijzigingen door te voeren 
die nodig zijn voor een interne markt op 
het gebied van 
mobieletelefoniecommunicatie, zoals 
bedoeld in artikel 4 bis, presenteert de 
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beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. 
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

Commissie, na inspraak van BEREC en 
andere relevante betrokken partijen, 
uiterlijk op 1 januari 2013 een nieuw 
wetgevingsvoorstel aan het Europees 
Parlement en de Raad, inclusief een 
voorstel voor het actualiseren van de 
wholesaleplafonds voor de periode van 1 
juli 2016 en 30 juni 2020, met 
inachtneming van de ontwikkelingen op 
het vlak van de wholesaletarieven voor het 
aanbieden van spraak-, sms. en 
datacommunicatiediensten.

Or. en

Amendement 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

1. De Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

Or. en

Motivering

Er is meer tijd nodig voor het beoordelen van de invloed van de structurele maatregelen op de 
markten.

Amendement 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling van de wholesale- en 
retailtarieven voor de levering aan 

Schrappen
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roamende klanten van spraaktelefonie-, 
sms- en datacommunicatiediensten en de 
overeenkomstige ontwikkelingen op het 
gebied van mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau in de lidstaten, opgesplitst naar 
post-paid- en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

Or. en

Amendement 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die 
een alternatief vormen voor roaming 
(spraaktelefonie, sms en data), met name 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate waarin de klant heeft 
geprofiteerd van echte prijsdalingen bij 
roamingdiensten of anderszins van 
kostenverlagingen voor de levering van 
roamingdiensten heeft geprofiteerd, en 
het veelvoud van tarieven en producten 
die beschikbaar zijn voor klanten met 
uiteenlopende belgewoontes;

Schrappen

Or. en
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Amendement 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate waarin sprake is van 
concurrentie op zowel de retail- als de 
wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;

Schrappen

Or. en

Amendement 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate waarin de structurele 
oplossingen waarin de artikelen 3 en 4 
voorzien tot meer concurrentie op de 
roamingmarkt hebben geleid.

Schrappen

Or. en

Amendement 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de roamingmarkt ten 
behoeve van de Europese consument aan 
te zwengelen, kan de Commissie passende 
voorstellen indienen bij het Europees 

Schrappen
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Parlement en de Raad om dit probleem 
aan te pakken. Zij zal met name 
onderzoeken of de structurele 
maatregelen moeten worden gewijzigd, 
dan wel of de looptijd van een van de in 
de artikelen 7, 9 en 12 bedoelde 
retailtariefplafonds moet worden 
verlengd.

Or. en

Amendement 302
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit het verslag blijkt dat de
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de roamingmarkt ten 
behoeve van de Europese consument aan 
te zwengelen, kan de Commissie passende 
voorstellen indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad om dit probleem aan 
te pakken. Zij zal met name onderzoeken 
of de structurele maatregelen moeten 
worden gewijzigd, dan wel of de looptijd 
van een van de in de artikelen 7, 9 en 12 
bedoelde retailtariefplafonds moet worden 
verlengd.

2. Uit het verslag moet blijken in hoeverre 
voldaan is aan het bereiken van de in de
Digitale Agenda voor Europa vastgelegde 
doelstelling van één tarief voor 
binnenlandse diensten en roaming en in 
hoeverre dit tot nieuwe producten 
(innovatie) heeft geleid en wat de effecten 
van de concurrentie op de groeiende en 
veranderende communicatiemarkt zijn 
geweest en wat de gevolgen zijn geweest 
voor de Europese consument. De
Commissie dient passende voorstellen in te 
dienen bij het Europees Parlement en de 
Raad om gesignaleerde problemen aan te 
pakken.

Or. nl

Amendement 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij verstrijkt op 30 juni 1 2022. Zij verstrijkt op 30 juni 2022.

Or. en


