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Amendement 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De doelstelling om het verschil 
tussen nationale en roamingtarieven te 
verkleinen om het tegen 2015 tot bijna nul 
te herleiden werd door de Commissie 
voorgesteld in het Benchmarking 
framework 2011-2015 en vervolgens door 
de EU-lidstaten in november 2009 
goedgekeurd1. Deze doelstelling is ook 
opgenomen in de mededeling van de 
Commissie "Een digitale agenda voor 
Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Een 
digitale agenda voor Europa" 
(COM(2010) 245.

Or. en

Amendement 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De doelstelling om het verschil 
tussen nationale en roamingtarieven te 
verkleinen om het tegen 2015 tot bijna nul 
te herleiden werd door de Commissie 
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voorgesteld in het Benchmarking 
framework 2011-2015 en vervolgens door 
de EU-lidstaten in november 2009 
goedgekeurd1. Deze doelstelling is ook 
opgenomen in de mededeling van de 
Commissie "Een digitale agenda voor 
Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's "Een 
digitale agenda voor Europa" 
(COM(2010) 245.

Or. en

Amendement 60
Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Verordening nr. 717/2007 moet 
tijdelijk zijn en mag enkel van kracht zijn 
totdat de Commissie de nodige wetgeving 
voorstelt om een volledige interne EU-
markt voor openbare mobiele-
communicatienetwerken te creëren en op 
die manier op middellange termijn 
roamingkosten weg te werken.

Or. en

Amendement 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Men kan niet spreken van een 
interne telecommunicatiemarkt zolang er 
grote verschillen bestaan tussen 
binnenlandse en roamingprijzen; het 
uiteindelijke doel moet daarom het 
schrappen van alle roamingkosten zijn en 
dus het creëren van een pan-Europese 
mobiele-communicatiemarkt.

Or. en

Amendement 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Men kan niet spreken van een 
interne telecommunicatiemarkt zolang er 
grote verschillen bestaan tussen 
binnenlandse en roamingprijzen; het 
uiteindelijke doel moet daarom het 
schrappen van alle roamingkosten zijn en 
dus het creëren van een pan-Europese 
mobiele-communicatiemarkt.

Or. en

Amendement 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het hoge niveau van de tarieven voor (2) Het hoge niveau van de tarieven voor 
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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 
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.

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 als gevolg 
van een gebrekkige concurrentie. Hoewel 
sommige exploitanten recent tariefplannen 
hebben ingevoerd als gevolg waarvan de 
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.

Or. en

Amendement 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 en 
draagbare computerapparatuur gebruiken 
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Unie Gemeenschap 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 
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.

op buitenlandse reizen binnen de Unie 
Gemeenschap 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 
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.

Or. en

Amendement 65
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Roamingkosten vormen een 
ernstige belemmering voor de 
inspanningen van Europa om een 
kenniseconomie te worden en een interne 
markt met 500 miljoen consumenten te 
creëren. De exponentiële groei van mobiel
dataverkeer moet worden vergemakkelijkt 
door voldoende radiospectrum toe te 
kennen zodat consumenten en bedrijven 
spraak, sms en data overal in Europa 
kunnen gebruiken aan tarieven die dicht 
bij de binnenlandse tarieven liggen.
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Or. en

Amendement 66
Matthias Groote

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Het wijdverspreide gebruik van 
mobiele telefoons en tablets waarmee 
verbinding met het internet kan worden 
gemaakt, impliceert dat dataroaming op 
middellange termijn economisch heel 
belangrijk zal worden. Dit is een 
doorslaggevend criterium voor zowel 
gebruikers als leveranciers van 
toepassingen en inhoud. Om de 
ontwikkeling van deze markt te stimuleren 
mogen kosten voor dataverkeer de groei 
niet afremmen.

Or. de

Amendement 67
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Gezien de snelle ontwikkeling van 
mobiel dataverkeer en het stijgende aantal 
gebruikers van spraak, sms en 
dataroaming in het buitenland, moet de 
concurrentiedruk worden verhoogd, 
moeten er nieuwe bedrijfsmodellen en 
technologieën worden ontwikkeld en moet 
het beschikbare radiospectrum voor 
draadloze diensten worden vergroot. De 
roamingtarieven moeten zo worden 
gereglementeerd dat mededinging die tot 
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nog lagere tarieven leidt niet wordt 
ontmoedigd.

Or. en

Amendement 68
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De totstandbrenging van een op de 
mobiliteit van personen gebaseerde 
Europese maatschappelijke, educatieve en
culturele ruimte moet de communicatie 
tussen mensen vergemakkelijken ten einde 
te komen tot een echt "Europa van de 
burger".

(3) De totstandbrenging van een op de 
mobiliteit van personen en digitale 
gegevens gebaseerde Europese 
maatschappelijke, educatieve, culturele en 
ondernemende ruimte moet de 
communicatie tussen mensen 
vergemakkelijken ten einde te komen tot 
een echt "Europa van de burger".

Or. en

Amendement 69
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een gemeenschappelijke 
aanpak worden ingevoerd om ervoor te 
zorgen dat de gebruikers van terrestrische 
publieke mobiele communicatienetwerken 
wanneer zij binnen de Unie reizen en 
telefoongesprekken initiëren of ontvangen, 
geen buitensporige tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie tegelijkertijd 
de vrije mededinging op het gebied van 
roamingdiensten tussen de exploitanten 
van mobiele netwerken versterkt wordt, 
een hoog niveau van 

(14) Er moet een gemeenschappelijke, 
geharmoniseerde aanpak worden 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat de 
gebruikers van terrestrische publieke 
mobiele communicatienetwerken wanneer 
zij binnen de Unie reizen en 
telefoongesprekken initiëren of ontvangen, 
tekstberichten versturen of op het internet 
surfen, geen buitensporige tarieven betalen 
voor roamingdiensten in de Unie
tegelijkertijd de vrije mededinging op het 
gebied van roamingdiensten tussen de 
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consumentenbescherming geboden wordt 
en zowel prikkels voor innovatie als de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
gehandhaafd blijven. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is deze 
gemeenschappelijke aanpak nodig opdat de 
exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

exploitanten van mobiele netwerken 
versterkt wordt, een hoog niveau van 
consumentenbescherming geboden wordt 
en zowel prikkels voor innovatie als de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
gehandhaafd blijven. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is deze 
gemeenschappelijke aanpak nodig opdat de 
exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

Or. en

Amendement 70
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er moet een gemeenschappelijke 
aanpak worden ingevoerd om ervoor te 
zorgen dat de gebruikers van terrestrische 
publieke mobiele communicatienetwerken 
wanneer zij binnen de Unie reizen en 
telefoongesprekken initiëren of ontvangen, 
geen buitensporige tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie tegelijkertijd 
de vrije mededinging op het gebied van 
roamingdiensten tussen de exploitanten 
van mobiele netwerken versterkt wordt, 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming geboden wordt 
en zowel prikkels voor innovatie als de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
gehandhaafd blijven. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is deze 
gemeenschappelijke aanpak nodig opdat de 
exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
gebaseerd is op objectieve criteria.

(14) Er moet een gemeenschappelijke 
aanpak worden ingevoerd om ervoor te 
zorgen dat de gebruikers van terrestrische 
publieke mobiele communicatienetwerken 
wanneer zij binnen de Unie reizen en 
telefoongesprekken initiëren of ontvangen 
en dataverbindingen tot stand brengen, 
geen buitensporige tarieven betalen voor 
roamingdiensten in de Unie tegelijkertijd 
de vrije mededinging op het gebied van 
roamingdiensten tussen de exploitanten 
van mobiele netwerken versterkt wordt, 
een hoog niveau van 
consumentenbescherming geboden wordt 
en zowel prikkels voor innovatie als de 
keuzemogelijkheden voor de consument 
gehandhaafd blijven. Gezien de 
grensoverschrijdende aard van de 
betrokken diensten is deze 
gemeenschappelijke aanpak nodig opdat de 
exploitanten kunnen werken binnen één 
samenhangend regelgevingskader dat 
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gebaseerd is op objectieve criteria.

Or. en

Amendement 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Klanten in grensgebieden mogen 
geen onnodig hoge telefoonrekeningen 
krijgen als gevolg van kosten voor 
onbedoelde roaming. Daarom moeten 
maatregelen worden ingevoerd die een 
overgangszone instellen in grensgebieden, 
waar consumenten een standaardtarief 
betalen ongeacht de nationaliteit van het 
netwerk. Deze zones moeten 10 kilometer 
breed aan elke kant van de grens zijn.

Or. en

Amendement 72
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is ook van essentieel belang 
dat exploitanten van mobiele netwerken 
de arbeidsomstandigheden in de sector 
niet verslechten als gevolg van deze 
verordening.

Or. cs

Amendement 73
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het eerste meerjarige 
radiospectrumbeleidsprogramma dat is 
vastgesteld bij [Besluit nr. …/…/EU van 
het Europees Parlement en de Raad…] 
zal de weg vrijmaken voor een 
ontwikkeling waardoor de Unie 
wereldleider kan worden op het gebied 
van breedbandsnelheden, mobiliteit, 
dekking en capaciteit en waardoor 
bijgevolg gemakkelijker nieuwe 
bedrijfsmodellen en technologieën 
kunnen ontstaan en de structurele 
redenen voor roaming worden beperkt.

Or. en

Amendement 74
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Pan-Europese licentieveilingen 
kunnen de ontwikkeling van een interne 
EU-telecommunicatiemarkt zonder 
roaming stimuleren. 

Or. en

Amendement 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een
Overweging 14 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) Zo ook moeten thuisaanbieders 
verplicht worden te voorzien in een 
voldoende sterk signaal in gebieden waar 
de dekking zwak is, teneinde het probleem 
van kosten voor onbedoelde roaming op te 
lossen.

Or. en

Amendement 76
Ioan Enciu

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 
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.

(18) Om de ontwikkeling van een 
efficiëntere, geïntegreerde 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 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.

Or. en
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Amendement 77
Francesco De Angelis

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 
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.

(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 
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. De voorschriften van het kader 
voor elektronische communicatie, met 
name Richtlijn 2002/21/EG en Richtlijn 
2002/19/EG, verhinderen dat dit probleem 
kan worden opgelost via het opleggen van 
verplichtingen aan exploitanten met 
aanzienlijke marktmacht.

Or. en

Amendement 78
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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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 op 
een niet-discriminerende manier met 
gelijke voorwaarden en 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.

Or. en

Amendement 79
Francesco De Angelis

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 

(19) Derhalve moeten regels worden 
vastgesteld om de verplichting op te 
leggen, aan niet-discriminerende 
voorwaarden, tegemoet te komen aan elk 
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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.

redelijk verzoek om wholesaletoegang tot 
openbare mobiele-communicatienetwerken 
voor het aanbieden van roamingdiensten, 
ook in afwijking van Richtlijnen 
2002/21/EG en 2002/19/EG. 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.

Or. en

Amendement 80
Jean-Pierre Audy

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 

(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 moeten evenredig zijn en in lijn 
met de behoeften van de 
toegangaanvragers, of ze nu exploitanten 
van mobiele netwerken, exploitanten van 
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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.

virtuele mobiele netwerken of handelaars 
zijn. Ze 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.

Or. fr

Motivering

Het recht op toegang moet redelijk en evenredig blijven. Handelaars kunnen geen toegang tot 
hetzelfde netwerk als virtuele exploitanten (volwaardige MVNO's) krijgen. Er moet dus een 
onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten aanvragers bij het onderzoeken 
van de verzoeken.

Amendement 81
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De verplichting wholesaletoegang 
voor roamingdiensten te verlenen moet alle 
elementen en faciliteiten omvatten die 
nodig zijn om roamingdiensten te kunnen 
aanbieden zoals: toegang tot 
netwerkonderdelen en bijbehorende 
faciliteiten, toegang tot relevante 

(20) De verplichting wholesaletoegang 
voor roamingdiensten te verlenen moet, 
aan niet-discriminerende voorwaarden,
alle elementen en faciliteiten omvatten die 
nodig zijn om roamingdiensten te kunnen 
aanbieden, ook in afwijking van Richtlijn 
2002/19/EG, zoals: toegang tot 
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programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen, 
toegang tot informatiesystemen of 
databanken voor reservering, levering, 
bestelling, onderhouds- en 
herstelverzoeken en facturering, toegang 
tot nummervertaling of systemen met 
vergelijkbare functionaliteit, toegang tot 
mobiele netwerken en toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

netwerkonderdelen en bijbehorende 
faciliteiten, toegang tot relevante 
programmatuursystemen waaronder 
operationele ondersteuningssystemen, 
toegang tot informatiesystemen of 
databanken voor reservering, levering, 
bestelling, onderhouds- en 
herstelverzoeken en facturering, toegang 
tot nummervertaling of systemen met 
vergelijkbare functionaliteit, toegang tot 
mobiele netwerken en toegang tot virtuele 
netwerkdiensten.

Or. en

Amendement 82
András Gyürk

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 

(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 
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Europese roamingdiensten. Europese roamingdiensten. De structurele 
oplossingen die in dit document zijn 
opgesomd, zouden een oplossing kunnen 
bieden voor het gebrek aan mededinging 
op de roamingmarkt. Alvorens 
klantvriendelijke structurele oplossingen 
worden uitgevoerd, moet de Commissie 
deze maatregelen nauwkeurig 
onderzoeken om er zeker van te zijn dat de 
kritische massa die nodig is om 
fundamentele veranderingen teweeg te 
brengen, gemakkelijk beschikbaar is, 
zodat deze oplossingen niet enkel 
aantrekkelijk zijn voor een aantal 
selectieve gebruikers, maar wel voor het 
grootste deel van de markt.

Or. en

Amendement 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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, in de lidstaten 
waar zij een contract voor binnenlandse 
mobiele diensten hebben gesloten, het 
recht krijgen retailroamingdiensten te 
kopen die niet aan hun binnenlands mobiel 
pakket zijn gekoppeld. Consumenten 
moeten de mogelijkheid krijgen een andere 
aanbieder van retailroamingdiensten te 
kiezen zonder hun nummer te wijzigen en 
op een manier die de interoperabiliteit 
waarborgt met de verschillende diensten en 
retailroamingdiensten die elders in de 
Unie worden aangeboden.

Or. en
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Amendement 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Consumenten in de EU gebruiken 
steeds meer mobiele datadiensten in eigen 
land. Klanten worden echter belet mobiele
datadiensten te gebruiken wanneer ze in 
de Unie reizen door hoge tarieven voor 
dataroaming. Daarom moeten passende 
maatregelen worden genomen opdat er 
geen obstakels zijn om alternatieve 
dataroamingdiensten te gebruiken, met 
name via afzonderlijke verkoop of tijdelijk 
gebruik van plaatselijke 
dataroamingdiensten. Voor tijdelijk 
gebruik van plaatselijke 
dataroamingdiensten moeten gebruikers 
toegang kunnen krijgen tot plaatselijke 
mobiele datadiensten, ongeacht de 
bestaande roamingovereenkomsten of -
afspraken met de aanbieder van 
binnenlandse mobiele
communicatiediensten en zonder 
bijkomende kosten voor de gebruikers.

Or. en

Amendement 85
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De laatste jaren is de vraag van 
consumenten en bedrijven naar mobiele
datadiensten snel gestegen. Door de hoge 
kosten van dataroaming worden 
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consumenten en bedrijven die in de Unie 
grensoverschrijdend werken, ernstig 
belemmerd om deze diensten te gebruiken. 
Aangezien de markt nog in zijn 
kinderschoenen staat en de vraag van de 
consument naar dataroaming snel stijgt, 
zouden gereguleerde consumentenprijzen 
de prijzen rond de voorgestelde plafonds 
kunnen houden, zoals blijkt uit de huidige 
wetgeving, in plaats van de prijzen verder 
te doen dalen, wat aangeeft dat er nieuwe 
hervormingen nodig zijn.

Or. en

Amendement 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Er bestaan verschillende 
manieren waarop faciliteiten voor 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten en voor tijdelijke 
toegang tot plaatselijke roamingdiensten 
zouden kunnen worden ingesteld. In deze 
verordening mogen geen bijzondere 
technische oplossingen voor deze 
faciliteiten worden opgelegd, maar 
moeten wel belangrijke eisen worden 
vastgesteld waaraan deze faciliteiten 
moeten voldoen zodat de meest 
doeltreffende oplossing of combinatie van 
oplossingen wordt gehanteerd. Die eisen 
moeten met name zorgen voor een 
doeltreffende mededinging ten voordele 
van de Europese consumenten, 
waaronder de intensieve gebruikers van 
datadiensten.

Or. en
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Amendement 87
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Naast het verhogen van het aantal 
WiFi-hotspots moeten passende 
maatregelen worden genomen om de 
afzonderlijke verkoop of het tijdelijke 
gebruik van dataroamingdiensten te 
vergemakkelijken. Aanbieders van 
binnenlandse mobiele
communicatiediensten moeten zonder 
bijkomende kosten hun klanten tijdelijk 
toegang verlenen tot plaatselijke 
datadiensten van een alternatieve 
aanbieder van plaatselijke 
dataroamingdiensten en tegelijkertijd 
spraak- en sms-roamingdiensten blijven 
aanbieden. Dit moet mogelijk worden 
gemaakt ongeacht de overeenkomst met 
de binnenlandse aanbieder van mobiele 
communicatie. De aanbieder van 
plaatselijke roamingdiensten in het 
bezochte land mag buitenlandse klanten 
niet discrimineren, maar moet 
datadiensten aan dezelfde voorwaarden 
als voor binnenlandse klanten aanbieden.

Or. en

Amendement 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 

(23) Er moet een betere samenwerking en 
coördinatie tussen exploitanten van 
mobiele netwerken tot stand worden 
gebracht om het technisch mogelijk te 
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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.

maken afzonderlijke roamingdiensten aan 
te bieden en om een gecoördineerde en 
goede technische ontwikkeling van het 
aanbieden van afzonderlijke 
roamingdiensten en de toegang tot 
plaatselijke dataroamingdiensten 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 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 deze faciliteiten.

Or. en

Amendement 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers, 
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers, 
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 
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regelgevend beleid en aldus bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de interne markt. 
Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op deze oplossing 
voor roamingdiensten, zal er pas na een 
bepaalde periode sprake zijn van een reële 
interne markt met voldoende concurrentie. 
Daarom moeten de wholesaletariefplafonds 
voor spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden, waarna 
ze kunnen worden opgeheven.

regelgevend beleid en aldus bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de interne markt. 
Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op het invoeren 
van faciliteiten voor de afzonderlijke 
verkoop van roamingdiensten, zal de 
faciliteit voor de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten pas na een bepaalde 
periode resulteren in een reële interne 
markt met voldoende concurrentie. Daarom 
moeten de wholesaletariefplafonds voor 
spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden, waarna 
ze kunnen worden opgeheven.

Or. en

Amendement 90
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers, 
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 
regelgevend beleid en aldus bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de interne markt. 

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers, 
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 
regelgevend beleid en aldus bij te dragen 
tot de ontwikkeling van de interne markt. 
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Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op deze oplossing 
voor roamingdiensten, zal er pas na een 
bepaalde periode sprake zijn van een reële 
interne markt met voldoende concurrentie. 
Daarom moeten de wholesaletariefplafonds 
voor spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden, waarna 
ze kunnen worden opgeheven.

Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op deze oplossing 
voor roamingdiensten, zal er pas na een 
bepaalde periode sprake zijn van een reële 
interne markt met voldoende concurrentie. 
Daarom moeten de wholesaletariefplafonds 
voor spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden, waarna 
ze kunnen worden opgeheven. Om die 
reden mag ook de verplichting van de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten tot 12 maanden nadat de 
verplichting van kracht is geworden enkel 
van toepassing zijn op exploitanten van 
een virtueel mobiel netwerk.

Or. en

Amendement 91
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers, 
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 
regelgevend beleid en aldus bij te dragen 

(24) Om de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te doen slagen moet deze 
mogelijkheid worden gekoppeld aan de 
verplichting wholesaletoegang te verlenen 
voor het aanbieden van roamingdiensten 
zodat het voor nieuwe of bestaande spelers,
waaronder grensoverschrijdende 
dienstaanbieders, gemakkelijker wordt om 
de markt te betreden. Deze oplossing zal 
distorties tussen de lidstaten vermijden 
door te zorgen voor een consequent 
regelgevend beleid en aldus bij te dragen 
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tot de ontwikkeling van de interne markt. 
Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op deze oplossing 
voor roamingdiensten, zal er pas na een 
bepaalde periode sprake zijn van een reële 
interne markt met voldoende concurrentie. 
Daarom moeten de wholesaletariefplafonds 
voor spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden, waarna 
ze kunnen worden opgeheven.

tot de ontwikkeling van de interne markt. 
Omdat exploitanten een redelijke termijn 
moeten krijgen om zich op technisch 
niveau voor te bereiden op deze oplossing 
voor roamingdiensten, zal er pas na een 
bepaalde periode sprake zijn van een reële 
interne markt met voldoende concurrentie. 
Daarom moeten de wholesaletariefplafonds 
voor spraak-, sms-, en dataroamingdiensten 
alsmede de preventieve plafonds voor 
dergelijke diensten op de retailmarkt 
tijdelijk op een passend niveau worden 
behouden om ervoor te zorgen dat de 
bestaande voordelen voor de consument 
tijdens de overgangsperiode voor de 
invoering van dergelijke structurele 
oplossingen gehandhaafd worden. Voor 
deze prijsplafonds moet ook rekening 
worden gehouden met de doelstellingen in 
artikel 8 van de kaderrichtlijn, met name 
de behoefte om doeltreffende 
investeringen en innovatie te stimuleren, 
alsook met de doelstellingen in de 
mededeling van de Commissie van 26 
augustus 2010 over een digitale agenda 
voor Europa (COM(2010)0245), met 
name breedbanddekking en de bijdragen 
van mobiele netwerken hieraan. Bijgevolg 
moeten de prijsplafonds worden 
opgeheven.

Or. fr

Motivering

De tariefstructuren moeten ervoor zorgen dat de inkomsten van de exploitanten toereikend 
zijn zodat ze aan de dekkingsverplichtingen die de lidstaten opleggen, kunnen voldoen.

Amendement 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Overwegende dat 
roamingtarieven nog steeds kunnen 
worden beschouwd als een obstakel voor 
een interne telecommunicatiemarkt en dat 
de digitale agenda voor Europa een 
doelstelling bevat dat het verschil tussen 
roaming- en nationale tarieven tegen 
2015 bijna nul moet zijn, moeten de 
aanbieders de keuze hebben deze 
doelstelling op een vrijwillige basis te 
bereiken. Daarom moeten de aanbieders 
die tegen 1 juli 2014 al hun klanten in het 
hele aanbod roamingtarieven aanbieden 
die de tarieven voor binnenlandse spraak-
, sms- en datadiensten sterk benaderen, 
vrijgesteld worden van de verplichting de 
technische maatregelen voor de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten uit te voeren. De 
Commissie moet het vereiste tarief dat 
leidt tot de vrijstelling bepalen via 
gedelegeerde handelingen op basis van 
het advies van het BEREC en na de 
belanghebbenden te hebben 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 93
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Aanbieders die roamingtarieven 
aanrekenen die sterk gelijken op 
nationale tarieven, moeten vrijgesteld 
worden van de verplichting van de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten, maar moeten wel 
voldoen aan de mobiele-
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dekkingsverplichtingen van de lidstaten. 

Or. fr

Motivering

De tariefstructuren moeten ervoor zorgen dat de inkomsten van de exploitanten toereikend 
zijn zodat ze aan de dekkingsverplichtingen die de lidstaten opleggen, kunnen voldoen.

Amendement 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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) Tot wanneer structurele oplossingen 
voor voldoende concurrentie op de 
roamingmarkt hebben gezorgd die zouden 
kunnen leiden tot verlagingen van het 
wholesaletarief die op hun beurt zouden 
kunnen leiden tot lagere tarieven voor de 
consumenten, 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.

Or. en

Amendement 95
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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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) 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/per 
gigabyte 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. en

Amendement 96
Ioan Enciu

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 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 
de consumenten actief te informeren over 
het Eurotarief en het Eurotarief aan te 
bieden, kosteloos en op een duidelijke en 
transparante wijze.

Or. en
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Amendement 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
diensten met een toegevoegde waarde.

(28) Het tijdelijke Eurotarief dat aan 
roamende klanten dient te worden 
aangeboden, moet daarom 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 de gevolgen van 
structurele oplossingen voor de 
mededinging maximaliseren; de 
retailplafonds moeten dus op een niveau 
worden vastgelegd dat driemaal zo hoog is 
als de wholesaleplafonds om voldoende 
ruimte te geven aan nieuwe spelers om toe 
te treden tot de nieuwe roamingmarkt. 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

Amendement 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het tijdelijke Eurotarief dat aan (28) Het tijdelijke Eurotarief dat aan 
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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 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
diensten met een toegevoegde waarde.

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. Volgens de 
berekeningsmethode van het BEREC, 
maakt een marge van 200% waar het 
retailplafond driemaal zo hoog is als het 
wholesaleplafond toetreding tot de markt 
en ontwikkeling van concurrentie 
mogelijk. Daarom moeten de preventieve 
plafonds dienovereenkomstig worden 
vastgelegd om geen afbreuk te 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 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
diensten met een toegevoegde waarde.

Or. en

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

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 

(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 
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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 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
diensten met een toegevoegde waarde.

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 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
het deel van het tarief dat wordt 
aangerekend voor het aanbieden van
diensten met een toegevoegde waarde.

Or. en

Motivering

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Amendement 100
Robert Goebbels

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 

(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 
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oplossingen en 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.

oplossingen en kunnen worden opgeheven 
zodra gebleken is dat de structurele 
oplossingen concrete voordelen opleveren 
voor de consument. Deze 
reguleringsaanpak moet niet gelden voor 
het deel van het tarief dat wordt 
aangerekend voor diensten met een 
toegevoegde waarde, maar alleen voor de 
tarieven voor de aansluiting op deze 
diensten.

Or. en

Motivering

Dit is om te verduidelijken dat de tarieven voor berichten aan diensten met toegevoegde 
waarde in deze verordening staan, maar niet de kosten voor de diensten zelf.

Amendement 101
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Deze reguleringsaanpak moet op een 
eenvoudige wijze kunnen worden 
ingevoerd en gecontroleerd teneinde de 
administratieve belasting te minimaliseren 
voor zowel de exploitanten waarop de 
voorschriften ervan gelden, als de nationale 
regelgevende instanties die 
verantwoordelijk zijn voor toezicht en 
handhaving. De aanpak moet ook 
transparant zijn en direct begrijpelijk voor 
alle mobiele klanten in de Unie. Verder 
zou hiermee zekerheid en voorspelbaarheid 
moeten worden geboden voor exploitanten 
die wholesale- en retailroamingdiensten 
aanbieden. Daarom moeten in deze 
verordening de maximale tarieven per 
minuut op wholesale- en retailniveau 
worden vermeld, en uitgedrukt in 
geldbedragen.

(29) Deze reguleringsaanpak moet op een 
eenvoudige wijze kunnen worden 
ingevoerd en gecontroleerd teneinde de 
administratieve belasting te minimaliseren 
voor zowel de exploitanten waarop de 
voorschriften ervan gelden, als de nationale 
regelgevende instanties die 
verantwoordelijk zijn voor toezicht en 
handhaving. De aanpak moet ook 
transparant zijn en direct begrijpelijk voor 
alle mobiele klanten in de Unie. Verder 
zou hiermee zekerheid en voorspelbaarheid 
moeten worden geboden voor exploitanten 
die wholesale- en retailroamingdiensten 
aanbieden. Daarom moeten in deze 
verordening de maximale tarieven per 
minuut/per gigabyte op wholesale- en 
retailniveau worden vermeld, en uitgedrukt 
in geldbedragen.

Or. en
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Amendement 102
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Bij het aldus gespecificeerde 
gemiddelde maximumtarief per minuut op 
wholesaleniveau moeten de verschillende 
elementen van een roamingoproep binnen 
de Unie in aanmerking worden genomen, 
met name de kosten van gespreksopbouw 
en -afgifte over mobiele netwerken en met 
inbegrip van overhead, signalering en 
doorgifte. De meest geschikte benchmark 
voor gespreksopbouw en -afgifte is het 
gemiddelde tarief voor mobiele afgifte 
voor exploitanten van mobiele netwerken 
in de Unie, gebaseerd op door de nationale 
regelgevende instanties verstrekte en door 
de Commissie gepubliceerde informatie. 
Bij de bepaling van de in deze verordening 
vastgestelde gemiddelde maximumtarieven 
per minuut moet daarom rekening worden 
gehouden met het gemiddelde tarief voor 
mobiele afgifte, dat een benchmark vormt 
voor de betrokken kosten. Het gemiddelde 
maximumtarief per minuut op 
wholesaleniveau zou jaarlijks moeten dalen 
om rekening te houden met verlagingen 
van de tarieven voor mobiele afgifte die 
van tijd tot tijd door de nationale 
regelgevende instanties worden opgelegd.

(30) Bij het aldus gespecificeerde 
gemiddelde maximumtarief per 
minuut/per gigabyte op wholesaleniveau 
moeten de verschillende elementen van een 
roamingoproep binnen de Unie in 
aanmerking worden genomen, met name 
de kosten van gespreksopbouw en -afgifte 
over mobiele netwerken en met inbegrip 
van overhead, signalering en doorgifte. De 
meest geschikte benchmark voor 
gespreksopbouw en -afgifte is het 
gemiddelde tarief voor mobiele afgifte 
voor exploitanten van mobiele netwerken 
in de Unie, gebaseerd op door de nationale 
regelgevende instanties verstrekte en door 
de Commissie gepubliceerde informatie. 
Bij de bepaling van de in deze verordening 
vastgestelde gemiddelde maximumtarieven 
per minuut/per gigabyte moet daarom 
rekening worden gehouden met het 
gemiddelde tarief voor mobiele afgifte, dat 
een benchmark vormt voor de betrokken 
kosten. Het gemiddelde maximumtarief per 
minuut/per gigabyte op wholesaleniveau 
zou jaarlijks moeten dalen om rekening te 
houden met verlagingen van de tarieven 
voor mobiele afgifte die van tijd tot tijd 
door de nationale regelgevende instanties 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 103
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 32
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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 een overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten alle klanten 
worden geïnformeerd en 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.

Or. en

Amendement 104
Ioan Enciu

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 

(33) Tijdens de overgangsperiode met 
preventieve plafonds moeten nieuwe 
roamende klanten volledig en actief
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 
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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 
minuut die lager zijn dan het maximale 
Eurotarief of tarieven met set-up charges.

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

Or. en

Amendement 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) In een markt met slechts een paar 
overheersende aanbieders kunnen 
kleinere aanbieders moeilijkheden 
ondervinden om tot de markt toe te treden, 
aangezien ze wholesaleroamingkosten 
niet kunnen internaliseren en daardoor 
moeilijk kunnen concurreren. Daarom 
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moeten lidstaten nadenken over 
regelgevende maatregelen die ervoor 
zorgen dat kleinere aanbieders toegang tot 
de markt hebben. Anderzijds mogen 
lidstaten geen voorschriften invoeren die 
de mogelijkheid voor kleinere aanbieders 
om zich te groeperen, beperken.

Or. en

Amendement 106
András Gyürk

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. 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.

Or. en
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Amendement 107
András Gyürk

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).

(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 overal 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. Het 75% 
criterium voor retailprijsplafonds wordt 
bepaald voor elke roamingdienst 
afzonderlijk (gesprek, sms of data).

Or. en

Amendement 108
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de transparantie van de (67) Om de transparantie van de 
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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 
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.

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 
kosteloos informatie aanbieden 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 actief 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.

Or. en

Amendement 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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, 

(67) Om de transparantie van de 
retailtarieven voor het initiëren en 
ontvangen van gereguleerde 
roaminggesprekken binnen de Unie te 
vergroten, roamende klanten te helpen om 
te beslissen hoe zij hun mobiele telefoon in 
het buitenland gebruiken en te garanderen 
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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 
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.

dat zij zich bewust zijn van de 
roamingkosten, 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 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.

Or. en

Amendement 110
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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. Alle 
informatie en aanbiedingen met 
betrekking tot de prijzen en kenmerken 
van de diensten moeten in een duidelijke, 
begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 
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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.

vorm worden gepresenteerd. De 
thuisaanbieders moeten met passende 
middelen, zoals op facturen of via sms,
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 voorwaarden van het 
Eurotarief worden beschreven, alsook het 
recht om over te stappen naar en van dat 
tarief.

Or. en

Amendement 111
András Gyürk

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 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, maar moeten nationale 
regelgevende autoriteiten in 
samenwerking met de belanghebbenden, 
de ontwikkeling van WiFi-hotspots 
aanmoedigen, met gepaste informatie 
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voor consumenten, als goedkoop of gratis 
alternatief voor dataroaming. De 
consument moet hiervan op de hoogte 
worden gesteld, zodat hij met kennis van 
zaken een keuze kan maken.

Or. en

Amendement 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 bis) Voor wat de grensgebieden 
betreft, moeten exploitanten van mobiele 
netwerken hun klanten beter inlichten 
over hoe ze kosten voor onbedoelde 
roaming kunnen vermijden.

Or. en

Amendement 113
Matthias Groote

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. Klanten moeten 
ook toegang kunnen krijgen tot gegevens 
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over hun roaminggebruik die minstens 
dagelijks worden bijgewerkt. Dit kan 
mogelijk worden gemaakt via een website, 
een telefoondienst of een programma op 
het mobiele toestel.

Or. de

Amendement 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 en het 
gebruik van mobiele toepassingen, door 
hun omvang in termen van datagebruik bij 
benadering aan te geven.

Or. en

Amendement 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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 

1. Bij deze verordening wordt een 
gemeenschappelijke aanpak ingevoerd om 
een echte interne markt voor mobiele 
communicatie tot stand te brengen. De 
eerste stap is de invoering van een 
tussenperiode om ervoor te zorgen dat 
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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.

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 
is de invoering van de noodzakelijke
maatregelen die het mogelijk zouden 
maken om het concept van roaming 
binnen de EU volledig weg te werken en 
te zorgen voor identieke prijzen in de hele 
EU.

Or. en

Amendement 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 

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 op die welke op retailniveau door 
de thuisaanbieders worden gehanteerd.
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communicatienetwerk in een andere 
lidstaat. De verordening is van toepassing 
op zowel de tarieven die op 
wholesaleniveau door de 
netwerkexploitanten in rekening worden 
gebracht op die welke op retailniveau door 
de thuisaanbieders worden gehanteerd.

Or. en

Amendement 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten is tijdelijk 
en een tussenstap naar meer mededinging 
opdat de roamingtarieven voor klanten 
verlagen en de markt evolueert naar een 
gemeenschappelijke Europese mobiele 
markt waarin geen onderscheid bestaat 
tussen nationale en roamingtarieven.

Or. en

Amendement 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening is tijdelijk en is enkel 
van kracht totdat de Commissie de nodige 
wetgeving voorstelt om een volledige 
eengemaakte EU-markt voor publieke 
mobiele-communicatienetwerken te 
creëren en op die manier op middellange 
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termijn roamingkosten te schrappen

Or. en

Amendement 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 zowel 
binnen als buiten de Unie.

Or. en

Motivering

Bepaalde beschermingsclausules, zoals het tegengaan van onverwacht hoge rekeningen en 
informatie over roamingtarieven, moeten worden uitgebreid tot roamingdiensten buiten de 
Unie.

Amendement 120
Jean-Pierre Audy

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 
klant in de hele Unie roamingdiensten 
aanbiedt, hetzij over zijn eigen netwerk, 
hetzij als exploitant van een virtueel 
mobiel netwerk, hetzij als wederverkoper; 
dit omvat elke andere aanbieder van 
roamingdiensten;

Or. fr
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Motivering

All home providers should be registered as operators as defined by the 'electronic 
communications' package, the framework directives and the relevant authorisation, so as to 
guarantee the same obligations and rights with regard to all providers of electronic roaming 
services to final users. This Amendement is justified by fact that nieuw operators will enter the 
market as a result of the nieuw mandatory decoupling measure. It is also necessary to specify 
that other roaming service providers constitute a subcategory of home provider, since Artikel
2 (m) fails to make this clear. A number of provisions of the regulation would otherwise be 
inconsistent or unclear (for example: the tariff requirements refer to' home providers' only). It 
is necessary to ensure that all operators are subject to the same rules.

Amendement 121
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) "roaming in de Unie ": het gebruik door 
roamende klanten van en mobiele telefoon 
of een ander toestel om oproepen binnen 
de Unie te initiëren of te ontvangen, sms-
berichten te initiëren of te ontvangen, of 
gebruik te maken van pakketgeschakelde 
datacommunicatie, terwijl zij in een andere 
lidstaat zijn dan die waarin zich het 
thuisnetwerk van die klanten bevindt, door 
middel van regelingen tussen de exploitant 
van het thuisnetwerk en de exploitant van 
het bezochte netwerk;

d) "roaming in de Unie": het gebruik door 
roamende klanten van een toestel om 
oproepen binnen de Unie te initiëren of te 
ontvangen, sms-berichten te initiëren of te 
ontvangen, of gebruik te maken van 
pakketgeschakelde datacommunicatie, 
terwijl zij in een andere lidstaat zijn dan 
die waarin zich het thuisnetwerk van die 
klanten bevindt, door middel van 
regelingen tussen de exploitant van het 
thuisnetwerk en de exploitant van het 
bezochte netwerk;

Or. fr

Amendement 122
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 

k) "gereguleerde roamingdatadienst": een 
roamingdienst waarmee pakketgeschakelde 
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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;

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, de 
verzending en ontvangst van mms-
berichten en datacommunicatie van 
machine tot machine.

Or. en

Motivering

MMS moet worden uitgesloten van de definitie van gereguleerde dataroamingdiensten, zoals 
dat gebeurd is met sms; deze kunnen immers niet worden vergeleken met andere datadiensten. 
Berichten van machine tot machine dienen te worden uitgesloten van een gereguleerde 
definitie van dataroaming, omdat het om een andere dienst gaat: a) deze dienst is niet 
rechtstreeks bedoeld voor massamarktconsumenten (het doel van de roamingverordening 
bestaat erin massamarktconsumenten te beschermen tegen buitensporige tarieven) 2) het is 
over het algemeen een geïntegreerde dienst, die een ad-hocontwikkeling vereist die door de 
MNO gemaakt wordt en verkocht wordt aan zakelijke of topcliënten (bedrijven).

Amendement 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Or. en
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Amendement 124
Teresa Riera Madurell

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 
thuisaanbieder, verschillend van de 
exploitant die binnenlandse mobiele-
communicatiediensten aanbiedt, die een 
roamende klant roamingdiensten aanbiedt;

Or. en

Amendement 125
Patrizia Toia

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

Amendement 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Zoals ook door het BEREC genoemd, moet de verordening flexibel genoeg geformuleerd 
worden om een individuele oplossing mogelijk te maken, zonder mogelijkheden af te wijzen. 
Zoals in de verordening genoemd, is het aan het BEREC om de best uitvoerbare oplossing te 
bepalen.

Amendement 127
Jean-Pierre Audy

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) "rechtstreekse wholesale 
roamingtoegang": het onder vastgestelde 
voorwaarden beschikbaar stellen van 
faciliteiten en/of diensten door de bezochte 
netwerkexploitant aan een exploitant met 
het oog op het aanbieden van 
roamingdiensten aan retailklanten;

Or. en

Motivering

De toegangsverplichting moet zowel rechtstreekse wholesaletoegang voor roamingdiensten 
als wholesalewederverkoop voor roamingdiensten afdekken, en zo toegang bieden tot MVNO 
(exploitanten van een virtueel mobiel netwerk) alsmede tot tussenpersonen tussen 
exploitanten van een mobiel netwerk (MNO) en een retailprovider (bv. enabler, broker, enz.). 
Daarom moeten er twee definities zijn: een voor "rechtstreekse wholesaletoegang voor 
roamingdiensten" en een voor "wholesalewederverkoop voor roamingdiensten", zodat zowel 
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MVNO als tussenpersonen tussen MNO en een retailprovider (enabler, broker, enz.) afgedekt 
worden. Hiermee wordt gezorgd voor samenhang met de voorgestelde wijziging voor artikel 
3, lid 1.

Amendement 128
Lara Comi

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. it

Amendement 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Amendement 130
Teresa Riera Madurell

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

Amendement 131
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Amendement 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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
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Or. en

Amendement 133
Robert Goebbels

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 neutraal blijven voor wat de te vinden technische oplossing inzake de 
scheiding van roamingdiensten betreft.

Amendement 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) "plaatselijke dataroamingdienst"
betekent dataroamingdienst die 
rechtstreeks aan klanten wordt verleend 
op een bezocht netwerk door een 
exploitant van een mobiel netwerk, een 
exploitant van een virtueel mobiel netwerk 
of een wederverkoper;

Or. en
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Amendement 135
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) "plaatselijke dataroamingdienst"
betekent dataroamingdienst die 
rechtstreeks aan klanten wordt verleend 
op een bezocht netwerk door een 
exploitant van een mobiel netwerk, een 
exploitant van een virtueel mobiel netwerk 
of een wederverkoper;

Or. en

Amendement 136
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) "doorverkoop van 
wholesaleroaming" betekent de verkoop 
van wholesaleroamingtoegang door een 
andere exploitant dan de exploitant van 
het bezochte netwerk en heeft gewoonlijk 
betrekking op meerdere bezochte 
netwerken in verschillende lidstaten;

Or. en

Motivering

De toegangsverplichting moet zowel rechtstreekse wholesaletoegang voor roamingdiensten 
als wholesalewederverkoop voor roamingdiensten omvatten, en zo toegang geven tot MVNO 
(exploitanten van een mobiel virtueel netwerk) alsook tussenpersonen tussen exploitanten van 
een mobiel netwerk (MNO) en een retailprovider (bv. enabler, broker, enz.). Hiermee wordt 
gezorgd voor consistentie met de voorgestelde wijziging voor artikel 3, lid 1.
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Amendement 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o bis) "eengemaakt tarief" betekent een 
tarief dat alle exploitanten moeten 
aanbieden en dat gelijke tarieven omvat 
voor telefoongesprekken, sms en 
datagebruik in de Unie, ongeacht of de 
klant aan het roamen is of niet;

Or. en

Amendement 138
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 
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 exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. Het verzoek 
om wholesale roamingtoegang moet 
evenredig blijven en aangepast aan de 
partij die om toegang verzoekt. 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 doen geen afbreuk aan de 
recuperatie van andere kosten in verband 
met de levering van wholesale 
roamingtoegang door de exploitant van 
het mobiele netwerk.

Or. en
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Motivering

Het recht van toegang kan niet hetzelfde zijn voor een volledige MVNO en een 
wederverkoper. Andere kosten inzake de levering van een dergelijke toegang dienen door de 
operator van het mobiele netwerk verhaald te worden.

Amendement 139
Gunnar Hökmark

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 exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. Wholesale 
roamintoegang moet worden toegekend 
onder niet-discriminerende algemene 
voorwaarden, zonder een onderscheid te 
maken tussen binnenlandse en 
buitenlandse exploitanten, met inbegrip 
van de algemene voorwaarden voor 
wholesaletoegang die wordt aangeboden 
voor binnenlandse mobiele diensten. 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 140
Francesco De Angelis

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 

1. Exploitanten van mobiele netwerken 
dienen tegemoet te komen aan alle 
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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.

redelijke verzoeken om wholesale 
roamingtoegang, met inbegrip van 
verzoeken van exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers. 
Exploitanten van mobiele virtuele 
netwerken moeten dezelfde gunstige 
voorwaarden krijgen die gelden voor 
andere netwerkexploitanten, onder niet-
discriminerende voorwaarden. 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 141
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 vanaf 1 juli 2014 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 13, lid 4, 
vastgestelde regels inzake de gereguleerde 
wholesale roamingtarieven zijn van 
toepassing op het aanbieden van wholesale 
roamingtoegang.

Or. en

Amendement 142
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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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 
mogen de wholesale roamingtoegang tot 
hun netwerken niet beperken, tenzij de 
exploitant kan aantonen dat een 
beperking gegrond is. 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 143
Jean-Pierre Audy

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 rechtstreekse
wholesale roamingtoegang van elke 
exploitant, met inbegrip van verzoeken van 
exploitanten van virtuele netwerken en 
wholesale wederverkopers, evenals aan 
alle redelijke verzoeken voor wholesale 
roamingwederverkoop van elke exploitant 
van mobiele virtuele netwerken of 
retailwederverkopers die ze hosten. 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

Motivering

De doelstellingen zijn: verduidelijken dat de toegangsverplichting zowel directe 
wholesaletoegang voor roamingdiensten als wholesalewederverkoop voor roamingdiensten 
omvat en zo toegang geeft tot MVNO;verduidelijken dat alleen exploitanten onder de 
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toegangsverplichting vallen, maar dat wel alle exploitanten er onder vallen; ervoor zorgen 
dat alle tussenpersonen tussen MNO en een retailprovider (enabler, broker, enz.) verplicht 
zijn toegang te verstrekken en de bijbehorende prijsplafonds te hanteren.

Amendement 144
Jens Rohde

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 exploitanten van virtuele 
netwerken en wederverkopers.
Exploitanten van mobiele netwerken zijn 
verplicht om deze toegang op niet-
discriminerende manier toe te kennen en 
gelijkwaardige technische en 
organisatorische voorwaarden te bieden. 
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 145
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. Voor zover de evenredigheid is 
gegarandeerd, 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.
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Bijkomende diensten die verdergaan dan 
wholesale roamingtoegang, bijvoorbeeld 
het bieden van facturatie- of 
klantendiensten, moeten worden 
terugbetaald.

Or. en

Motivering

Er dient gegarandeerd te worden dat niet iedereen die om toegang verzoekt toegang zal 
krijgen tot eender welk soort middelen. Wederverkopers zonder eigen factureerfaciliteiten 
kunnen de thuisnetwerkproviders verzoeken een factureersysteem te verstrekken naast de 
zuivere wholesaletoegang tegen het gereguleerde tarief. Thuisnetwerkproviders dienen geen 
vergoeding te ontvangen voor dergelijke extra diensten..

Amendement 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en

Amendement 147
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

2. Een verzoek om wholesaletoegang dient 
binnen zes maanden na ontvangst van het 
verzoek door de netwerkexploitant te 
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diensten, software en informatiesystemen 
die nodig zijn om roamingdiensten aan te 
bieden aan klanten.

worden ingewilligd.

Or. en

Amendement 148
Francesco De Angelis

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. Wholesale roamingtoegang omvat, aan 
niet-discrimerende voorwaarden, de 
toegang tot alle netwerkonderdelen en 
bijbehorende faciliteiten, relevante 
diensten, software en informatiesystemen 
die nodig zijn om roamingdiensten aan te 
bieden aan klanten, ook in afwijking van 
Richtlijn 2002/19/EG.

Or. en

Amendement 149
Jean-Pierre Audy

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 rechtstreekse
wholesaletoegang dient te worden 
ingewilligd binnen twee maanden na 
ontvangst van het verzoek door de 
netwerkexploitant. De toegang moet 
binnen een redelijk tijdskader en binnen 
minder dan zes maanden worden 
uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

De periode van twee maanden betreft alleen het in beschouwing nemen van het verzoek. Het 
is belangrijk het concept van een "redelijke termijn" voor te stellen voor de volgende
onderhandelingsfase voor wholesaletoegang voor roamingdiensten om ervoor te zorgen dat 
de technische uitvoering niet onredelijk wordt vertraagd. Deze wijziging zorgt ook voor 
samenhang met de voorgestelde wijziging op artikel 3, lid 1.

Amendement 150
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 twee maanden genoemd in het voorstel van de Commissie voor het toekennen van het 
verzoek om wholesaletoegang voor de roamingdiensten is te beperkend, omdat er technische 
problemen zouden kunnen zijn die een tijdige invoering verhinderen, zonder dat dit de schuld 
is van de exploitanten.

Amendement 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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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 
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 
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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.
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 152
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees 
toegang tot spraak- sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
geïnterconnecteerde alternatieve 
roamingaanbieder.

1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees 
toegang tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
alternatieve roamingaanbieder.

Or. en

Amendement 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees
toegang tot spraak- sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
geïnterconnecteerde alternatieve 
roamingaanbieder.

1. Aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten bieden hun klanten
toegang tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten of toegang tot lokale 
dataroamingdiensten aangeboden door
ongeacht welke alternatieve 
roamingaanbieder die roamingdiensten 
aanbiedt in de lidstaat waar het contract 
of de overeenkomst voor de aanbieding 
van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten werd aangegaan 
met de klant.

Or. en

Amendement 154
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees 
toegang tot spraak- sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
geïnterconnecteerde alternatieve 
roamingaanbieder.

1. Aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten bieden hun 
abonnees toegang tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten of toegang tot lokale 
dataroamingdiensten, aangeboden door
ongeacht welke geïnterconnecteerde 
alternatieve roamingaanbieders.

Or. en

Amendement 155
Jean-Pierre Audy

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

1. Thuisaanbieders bieden hun abonnees
toegang tot spraak- sms- en 
dataroamingdiensten van ongeacht welke 
geïnterconnecteerde alternatieve 
roamingaanbieder.

1. Thuisaanbieders bieden hun klanten
vanaf 1 maart 2014 toegang tot spraak-, 
sms- en dataroamingdiensten van ongeacht 
welke alternatieve roamingaanbieder aan 
wie toegang werd verleend om 
afzonderlijke roamingdiensten aan te 
bieden, zoals voorzien in artikel 5.

Or. en

Motivering

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not "lost" owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This Amendement also 
ensures consistency with proposed Amendement to Artikel 5, lid 2.

Amendement 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 brengen 
aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten al hun roamende 
klanten op de hoogte van de mogelijkheid 
hun abonnement op de bestaande 
roamingdiensten op te zeggen en voor 
roamingdiensten aangeboden door een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen, in 
overeenstemming met lid 1. Roamende 
klanten krijgen twee maanden de tijd om 
hun keuze mee te delen aan hun aanbieder 
van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten. Wanneer een 
klant kiest om over te stappen naar een 
alternatieve roamingaanbieder binnen 
deze tijdslimiet, dan moet de overstap 
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binnen een maximale periode van één 
werkdag worden uitgevoerd. 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

Amendement 157
Francesco De Angelis

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 januari 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 
virtuele roamingaanbieder te kiezen en 
vanaf 1 januari 2015 van ongeacht welke 
alternatieve aanbieder van virtuele 
roaming. 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

Amendement 158
Jean-Pierre Audy

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. Vóór de datum vermeld in lid 1,
brengen thuisaanbieders al hun roamende 
klanten op een duidelijke, volledige en 
makkelijk toegankelijke wijze op de 
hoogte van de mogelijkheid om tijdelijk of 
permanent voor roamingdiensten van een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen. 
Roamende klanten hebben overeenkomstig 
de leden 3 en 4 op elk ogenblik het recht 
om tijdelijk of permanent voor een andere 
roamingaanbieder te kiezen.

Or. en

Motivering

De omvang van de verordening dient niet beperkt te worden tot enkel abonnementen; de 
klanten dienen de mogelijkheid te hebben tijdelijk over te stappen, bv. wanneer zij voor korte 
tijd naar het buitenland reizen. Klanten zijn meestal minder bereid om naar andere 
aanbiedingen over te stappen. Om hen in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken, 
dienen thuisproviders hun klanten op een duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over 
de veranderingen en de mogelijkheid een alternatieve roamingprovider te kiezen.

Amendement 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 hebben overeenkomstig de leden 3 
en 4 op elk ogenblik het recht om voor een 
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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.

andere roamingaanbieder te kiezen.

Or. ro

Amendement 160
Jean-Pierre Audy

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 alternatieve 
roamingaanbieders gebeurt gratis binnen 
een redelijke termijn zoals bepaald in de 
richtsnoeren opgesteld door het BEREC 
met het oog op een evenwichtige oplossing 
voor de afzonderlijke aanbieding van 
roamingdiensten, 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

Wat een “redelijke termijn”is voor klanten om over te stappen tussen roamingproviders, 
hangt in grote mate af van de technische oplossing. Omdat het BEREC de oplossing in zijn 
richtsnoeren wil definiëren, werd geopperd de periode voor het overstappen ook in de 
richtsnoeren vast te leggen.
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Amendement 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 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 
de roamingsdienst aangeboden door de 
alternatieve roamingaanbieder, behalve 
wanneer een roamende klant geabonneerd 
is op een pakket waarin andere 
roamingtarieven zijn begrepen dan het 
Eurotarief, het Euro-sms-tarief of het 
Eurodatatarief, in welk geval de aanbieder 
van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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 
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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.

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 één
maand.

Or. ro

Amendement 163
Giles Chichester

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 alternatieve 
roamingaanbieders gebeurt gratis en zo 
snel mogelijk, zoals bepaald in de 
richtsnoeren van het BEREC, 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 tijd voor het overstappen naar een alternatieve provider stellen wij voor 
dat de verordening verwijst naar "de kortst mogelijke tijd". De minimale tijdsperiode kan dan 
in de richtsnoeren van het BEREC gespecificeerd worden, zoals dit het best past bij de 
bijzondere technische invoeringscriteria. Deze formulering komt overeen met de formulering 
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die gebruikt wordt voor de overdraagbaarheid van mobiele nummers in de 
universeledienstrichtlijn.

Amendement 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 één 
maand.

Or. en

Amendement 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

5. Bij de sluiting of vernieuwing van een 
contract voor mobiele-
communicatiediensten informeren 
aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten hun klanten 
persoonlijk en volledig over de 
mogelijkheid om een alternatieve 
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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.

roamingaanbieder te kiezen en 
belemmeren zij de sluiting van een 
contract met een alternatieve 
roamingaanbieder niet. Klanten die met de 
aanbieder van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten een contract 
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

Amendement 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

6. De aanbieder van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten 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 167
Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien de thuisaanbieder zijn 
klanten roamingtarieven voorstelt die 
voldoende aanleunen bij de tarieven voor 
binnenlandse spraak-, sms- en 
datadiensten, is deze aanbieder niet 
onderworpen aan de verplichting om zijn 
klanten in staat te stellen toegang te 
krijgen tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten van een alternatieve 
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 over wat wordt verstaan 
onder roamingtarieven die aanleunen bij 
nationale tarieven.

Or. en

Amendement 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien de klant, in
overeenstemming met lid 1, een 
abonnement heeft afgesloten voor 
plaatselijke dataroamingdiensten bij een 
alternatieve roamingaanbieder, blijft de 
aanbieder van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten spraak- en sms-
roamingdiensten verlenen met dezelfde 
technische eigenschappen en 
kwaliteitsparameters als wanneer de klant 
dataroamingdiensten zou gebruiken van 
de aanbieder van binnenlandse mobiele-
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communicatiediensten.

Or. en

Amendement 169
Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien een klant een aanbod van 
zijn thuisaanbieder aanvaardt waarin 
roamingtarieven zo goed als gelijk zijn 
aan zijn binnenlandse tarieven voor 
spraak-, data- en sms-diensten, is de 
aanbieder niet onderworpen aan de 
verplichting om zijn klanten in staat te 
stellen toegang te krijgen tot spraak-, sms-
en dataroamingdiensten van een 
alternatieve roamingaanbieder die 
toegang heeft gekregen om afzonderlijke 
roamingdiensten te verlenen, als bepaald 
in artikel 5 en beschreven in leden 1 tot en 
met 6 hierboven. Het BEREC stelt, in 
nauwe samenwerking met de Commissie, 
na openbare raadpleging en binnen drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening, richtsnoeren vast inzake de 
voorwaarden voor roamingtarieven om te 
worden beschouwd als "zo goed als 
gelijk". De Commissie beslist, op basis
van de richtsnoeren van het BEREC en 
na raadpleging van de desbetreffende 
nationale regelgevende autoriteiten, 
onverwijld of de uitzonderingsclausule 
van "zo goed als gelijk" op elke aanbieder 
van toepassing is. Het BEREC ziet erop 
toe dat alle aanbieders die beslissen deze 
uitzonderingsclausule toe te passen, 
blijven voldoen aan de vastgestelde 
richtsnoeren.

Or. en
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Amendement 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De verplichtingen in leden 1 tot en 
met 6 hierboven en artikel 5 zijn niet van 
toepassing op thuisaanbieders die tegen 1 
juli 2014 aan al hun abonnees 
roamingtarieven aanbieden die de 
tarieven die aan de roamende klant 
worden aangerekend voor binnenlandse 
spraak-, sms- en datadiensten, sterk 
benaderen.
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 over de 
definitie van roamingtarieven die 
binnenlandse tarieven sterk benaderen.

Or. en

Amendement 171
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Indien de thuisaanbieder zijn 
klanten roamingtarieven voorstelt die de 
tarieven voor binnenlandse spraak-, sms-
en datadiensten sterk benaderen, is deze 
aanbieder niet onderworpen aan de 
verplichting om zijn klanten toegang te 
verschaffen tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten van een alternatieve 
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roamingaanbieder die toegang heeft 
gekregen om afzonderlijke 
roamingdiensten te verlenen, als bepaald 
in artikel 5 en beschreven in leden 1 tot en 
met 6 hierboven. 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 over wat wordt verstaan 
onder roamingtarieven die de nationale 
tarieven sterk benaderen; voor deze 
procedure moet worden rekening 
gehouden met de dekkingsverplichting die 
de lidstaten opleggen

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. This Amendement ensures consistency with 
proposed Amendement on Artikel 5, lid 4b (nieuw).

Amendement 172
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De verplichtingen voor spraak- en 
sms-roaming in leden 1 tot en met 6 
hierboven en artikel 5 zijn niet van 
toepassing op thuisaanbieders die tegen 
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1 juli 2014 aan al hun abonnees spraak-
en sms-roamingtarieven aanbieden die de 
tarieven die aan de roamende klant 
worden aangerekend voor binnenlandse 
spraak-, sms- en datadiensten, sterk 
benaderen. Indien een aanbieder opteert 
voor vrijwillige verlaging, moet hij deze 
toepassen op al zijn tariefplannen. Het
BEREC stelt, in nauwe samenwerking 
met de Commissie, binnen drie maanden 
na de vaststelling van deze verordening, 
richtsnoeren vast over de definitie van 
roamingtarieven die binnenlandse 
tarieven sterk benaderen.

Or. en

Amendement 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Indien de thuisaanbieder zijn 
klanten roamingtarieven voorstelt die de 
tarieven voor binnenlandse spraak-, sms-
en datadiensten sterk benaderen, is deze 
aanbieder niet onderworpen aan de 
verplichting om zijn klanten toegang te 
verschaffen tot spraak-, sms- en 
dataroamingdiensten van een alternatieve 
roamingaanbieder.

Or. en

Amendement 174
Gunnar Hökmark

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



AM\887960NL.doc 79/101 PE478.630v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Aanbieders van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten mogen 
hun klanten de toegang tot plaatselijke 
datadiensten van een alternatieve 
aanbieder van plaatselijke 
dataroamingdiensten niet verhinderen.

Or. en

Amendement 175
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. De thuisaanbieder blijft, terwijl 
de klant tijdelijk plaatselijke datadiensten 
gebruikt, spraak- en sms-roaming 
aanbieden met dezelfde technische 
eigenschappen als wanneer de klant 
dataroamingdiensten van de aanbieder 
van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten zou gebruiken. Er 
worden geen bijkomende kosten 
aangerekend aan klanten die ervoor 
kiezen tijdelijk toegang te hebben tot 
plaatselijke datadiensten van een 
alternatieve aanbieder.

Or. en

Amendement 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Het maximumverschil tussen 
nationale en roamingtarieven dat 
aanbieders mogen toepassen om te 
voldoen aan lid 6 ter hierboven, wordt 
vastgesteld door de Commissie, binnen 
een redelijke termijn van maximaal drie 
maanden na de vaststelling van deze 
verordening, via gedelegeerde 
handelingen op basis van het advies van 
het BEREC en na de belanghebbenden te 
hebben geraadpleegd. Indien het hele
roamingaanbod van een aanbieder 
voldoet aan de voorwaarden in dit lid, zijn 
leden 1 tot en met 6 hierboven en artikel 5 
niet van toepassing.

Or. en

Amendement 177
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quinquies. Aanbieders zorgen tegen 
1 juli 2014 voor de nodige faciliteiten 
zodat klanten tijdelijk toegang kunnen 
krijgen tot plaatselijke 
dataroamingdiensten van een aanbieder 
met behoud van hun mobiel nummer.

Or. en

Amendement 178
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 sexies. De aanbieders van plaatselijke 
roamingdiensten in het bezochte land 
mogen buitenlandse klanten niet 
discrimineren, maar moeten datadiensten 
aan dezelfde voorwaarden als voor 
binnenlandse klanten aanbieden.

Or. en

Amendement 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Tijdelijke toegang tot plaatselijke 

dataroamingdiensten
1. Aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten mogen de tijdelijke 
toegang van hun klanten tot plaatselijke 
dataroamingdiensten van een aanbieder 
van plaatselijke mobiele-
dataroamingdiensten zonder opzeg van 
hun bestaande dataroamingovereenkomst 
of -afspraak niet verhinderen.

2. Lid 1 is niet van toepassing indien een 
klant gekozen heeft voor een 
overeenkomst met een alternatieve 
aanbieder overeenkomstig artikel 4.
3. Terwijl de klant tijdelijk plaatselijke 
dataroamingdiensten gebruikt, blijft de 
aanbieder van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten spraak- en sms-
roamingdiensten verlenen met dezelfde 
technische eigenschappen en 
kwaliteitsparameters als wanneer de klant 
dataroamingdiensten zou gebruiken van 
de aanbieder van binnenlandse mobiele-
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communicatiediensten.
4. Aan de keuze van de klant om tijdelijk 
toegang te krijgen tot plaatselijke 
dataroamingdiensten van een aanbieder 
van plaatselijke dataroamingdiensten is 
geen abonnement of zijn geen andere 
vaste of terugkerende kosten door de 
thuisaanbieder verbonden en deze keuze 
kan worden gecombineerd met om het 
even welk retailtariefplan.
5. Elke tijdelijke overstap naar een 
aanbieder van plaatselijke 
dataroamingdiensten in plaats van 
dataroamingdiensten van de aanbieder 
van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten en elke 
terugschakeling naar de aanbieder van 
binnenlandse mobiele-
communicatiediensten gebeurt gratis en 
onmiddellijk zonder dat er voorwaarden 
of beperkingen worden opgelegd op grond
van elementen van het abonnement.

Or. en

Amendement 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Vanaf 1 juli 2014 zijn de retailprijzen voor 
gesprekken, sms en datagebruik gelijk, 
ongeacht of de klant aan het roamen is of 
niet.
Tot en met 30 juni 2014 zijn de 
retailplafonds als bepaald in artikelen 7, 9 
en 12 van toepassing.

Or. en
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Amendement 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten

Schrappen

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 



PE478.630v01-00 84/101 AM\887960NL.doc

NL

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

Amendement 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Or. en

Amendement 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

Schrappen

Or. en
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Amendement 184
Gunnar Hökmark

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 interne markt 
te verzekeren, moeten de technische 
oplossingen voor de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten en voor de toegang 
tot lokale dataroamingdiensten rendabel 
zijn en in de hele Unie gelijktijdig worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 tijdelijk
interne roamingmarkt te verzekeren, 
moeten de technische oplossingen voor de 
verkoop van roamingdiensten in de hele 
Unie gelijktijdig worden ingevoerd en aan 
de volgende criteria voldoen:
a) elke technische oplossing moet 
kostenefficiënt zijn;
b) de technische oplossing is op een 
klantvriendelijke manier ontworpen;
c) de technische oplossing laat een 
maximum aan interoperabiliteit toe;
d) de technische oplossing laat een 
plaatselijke break-outoplossing voor 
datagebruik op een klantvriendelijke 
manier toe;
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e) de technische oplossing zorgt ervoor 
dat het concept van netwerkneutraliteit 
wordt nageleefd voor alle datagebruik, 
met name toegang tot VoIP en andere 
gelijkaardige diensten;
f) de eindgebruikers kunnen gemakkelijk 
en snel overstappen naar een alternatieve 
roamingaanbieder of tussen alternatieve 
roamingaanbieders, met behoud van hun 
mobiel nummer;
g) roaming door burgers van de Unie in 
derde landen of door burgers van derde 
landen in de Unie wordt niet belemmerd.

Or. en

Amendement 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 maart 2014 te 
voorzien in de totstandbrenging van de 
infrastructuur die voldoet aan de vereisten 
van lid 1 en 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.



AM\887960NL.doc 87/101 PE478.630v01-00

NL

Or. en

Amendement 187
Teresa Riera Madurell

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 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 SIM-kaart en het 
gebruik van dezelfde terminal naast de 
binnenlandse mobiele diensten toestaan. 
De tarieven 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

Amendement 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

1. Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten in overeenstemming 
met artikel 4 dienen de exploitanten 
uiterlijk op 1 juni 2014 te voorzien in de 
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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.

mogelijkheid dat hun klanten met behoud 
van hun mobiel nummer en met het 
gebruik van dezelfde terminal, gebruik 
kunnen maken van binnenlandse mobiele 
diensten en door alternatieve 
roamingexploitanten aangeboden 
afzonderlijke roamingdiensten. De 
interconnectietarieven en de tarieven voor 
bijkomende ondersteuningsdiensten voor 
het aanbieden van deze faciliteiten dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Or. en

Amendement 189
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

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

Or. en

Amendement 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 juli 2014 te 
voorzien in de totstandbrenging van de 
infrastructuur die voldoet aan de vereisten 
van lid 1 en 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 dienen 
kostengeoriënteerd te zijn en de klant mag 
geen directe kosten worden aangerekend 
voor het gebruik van deze faciliteit.

Or. en

Amendement 191
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de afzonderlijke verkoop Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
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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.

van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 maart 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, moeten exploitanten 
redelijke verzoeken om toegang tot en het 
gebruik van overeenkomstige specifieke 
netwerkelementen en bijbehorende 
faciliteiten zoals toegang tot dezelfde 
SIM-kaart of het gebruik van dezelfde 
terminal naast de binnenlandse mobiele 
diensten toestaan. De tarieven voor
wholesaletoegang 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

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.

Amendement 192
Lara Comi

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 

Met het oog op de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten dienen de 
exploitanten uiterlijk op 1 juli 2014 te 
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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.

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

Amendement 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbieder van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten weigert 
geen afspraken voor het verlenen van 
spraak- en sms-roamingdiensten aan zijn 
klanten die plaatselijke 
dataroamingdiensten van de alternatieve 
roamingaanbieder gebruiken.

Or. en

Amendement 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om tijdelijke toegang tot plaatselijke 
dataroamingdiensten mogelijk te maken 
in overeenstemming met artikel 4 bis, 
zorgen aanbieders tegen uiterlijk 1 juni 
2014 voor de faciliteiten zodat hun 
klanten tijdelijk toegang kunnen krijgen 
tot plaatselijke dataroamingdiensten van 
een aanbieder van dergelijke diensten met 
behoud van hun mobiel nummer en 
gebruik van dezelfde terminal. De 
diensten voor authenticatie van 
gebruikers zijn gratis en de tarieven voor 
aanvullende ondersteuningsdiensten voor 
deze faciliteiten zijn kostengeoriënteerd 
en klanten krijgen geen rechtstreekse 
kosten aangerekend voor het gebruik van 
deze faciliteit.

Or. en

Amendement 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Indien de aanbieder van 
binnenlandse mobiele-
communicatiediensten roamingdiensten 
aanbiedt in het land van een aanbieder 
van plaatselijke dataroamingdiensten, 
mag de aanbieder van binnenlandse 
mobiele-communicatiediensten geen 
afspraken weigeren voor de verlening van 
spraak- en sms-roamingdiensten aan de 
klanten van de aanbieder van plaatselijke 
dataroamingdiensten in het bezochte land.

Or. en
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Amendement 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. Met het oog op de 
ontwikkeling van de interne markt, 
worden de faciliteiten waarnaar wordt 
verwezen in leden 1 tot en met 3, via een 
of meer technische oplossingen op een 
geharmoniseerde manier uitgevoerd in de 
Unie, en met inachtneming van de 
volgende essentiële eisen:
– klantvriendelijkheid, waarbij klanten in 
het bijzonder gemakkelijk en snel kunnen 
overstappen naar een alternatieve 
roamingaanbieder met behoud van hun 
mobiel nummer;
– vermogen om op een concurrerende 
manier in te spelen op de verschillende 
categorieën van vraag bij de klanten, met 
inbegrip van intensieve gebruikers van 
datadiensten;
– vermogen om op een doeltreffende 
manier mededinging te stimuleren, 
rekening houdend met het gebied waarin 
aanbieders hun infrastructuur of 
handelsafspraken kunnen toepassen;
– kostenefficiëntie, rekening houdend met 
de verdeling van de kosten tussen de 
aanbieders van binnenlandse mobiele-
communicatiediensten en de alternatieve 
roamingaanbieders;
– vermogen om de verplichting om de 
consumenten in staat te stellen een 
alternatieve roamingaanbieder te kiezen 
binnen de in lid 1 vastgestelde uiterlijke 
termijn, na te komen.

Or. en
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Amendement 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

6. 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 de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
en inzake de geharmoniseerde procedures 
om naar een andere aanbieder van 
roamingdiensten over te stappen, en inzake 
de faciliteit om toegang toe te staan tot 
plaatselijke dataroamingdiensten. Na een 
met redenen omkleed verzoek van het 
BEREC kan de Commissie deze termijn 
verlengen. Indien nodig kan het BEREC 
de richtsnoeren bijwerken na raadpleging 
van de belanghebbenden en in nauwe 
samenwerking met de Commissie.

Or. en

Amendement 198
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 

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 
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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.

afzonderlijke roamingdiensten en inzake de 
geharmoniseerde procedures om naar een 
andere aanbieder van roamingdiensten over 
te stappen, en inzake de faciliteit om 
toegang toe te staan tot plaatselijke 
dataroamingdiensten. Na een met redenen
omkleed verzoek van het BEREC kan de 
Commissie deze termijn verlengen.

Or. en

Amendement 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. De geharmoniseerde 
technische oplossingen moeten voldoen 
aan de vereisten van lid 1. Na een met 
redenen omkleed verzoek van het BEREC 
kan de Commissie deze termijn verlengen.

Or. en

Amendement 200
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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 
een geharmoniseerde oplossing voor de 
afzonderlijke aanbieding van 
roamingdiensten. Deze oplossing zal 
objectieve criteria en minimumvereisten 
naleven, en in het bijzonder aan de 
volgende essentiële vereisten voldoen:

- gelijktijdige uitvoering van de technische 
oplossingen in de hele Unie;

- mogelijkheid voor eindgebruikers om 
hun bestaand mobiel nummer te 
behouden;
- gemakkelijke en snelle overstap voor 
eindgebruikers naar een alternatieve 
roamingaanbieder en tussen alternatieve 
roamingaanbieders met behoud van hun 
thuisaanbieder;
- technisch vermogen voor burgers van de 
Unie om te blijven roamen in derde 
landen en voor burgers van derde landen 
om te blijven roamen in de Unie;
- technische haalbaarheid,
- evenredigheid van de kosten van elke 
partij,
- gevolgen voor de mededinging (op zowel 
retail- als wholesaleniveau),
- netwerkintegriteit (met inbegrip van 
authenticatie en identificatie van 
gebruikers) en
- bescherming van commerciële en 
persoonlijke gegevens die in het bezit zijn 
van aanbieders.
De richtsnoeren van het BEREC moeten 
in het bijzonder de technische aspecten 
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omvatten voor de faciliteit van 
afzonderlijke roamingdiensten en 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.

Het BEREC evalueert de richtsnoeren 
voortdurend en publiceert zo nodig, 
rekening houdend met de praktische 
toepassing ervan, herziene richtsnoeren 
om de essentiële vereisten op een 
doeltreffendere of efficiëntere wijze te 
vervullen.

Or. en

Motivering

Hoewel de technische oplossing door het BEREC in zijn richtsnoeren moet worden bepaald, 
moet de verordening zelf een aantal objectieve criteria bevatten die dienen te beantwoorden 
aan de geharmoniseerde ontkoppelingsoplossing, teneinde als richtsnoer te dienen voor het 
werk van het BEREC.

Amendement 201
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Indien nodig geeft de Commissie een 
Europese normalisatie-instantie de 
opdracht de normen te wijzigen die nodig 
zijn voor een geharmoniseerde invoering 
van die faciliteit.

De Commissie wordt na raadpleging van 
het BEREC en desbetreffende 
belanghebbenden gemachtigd 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 18 bis goed te keuren met het oog 
op de vaststelling van geharmoniseerde 
technische oplossingen zowel voor de 
faciliteit van afzonderlijke 
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roamingdiensten als voor de 
geharmoniseerde procedures om naar een 
andere aanbieder van roamingdiensten 
over te stappen.

Or. en

Amendement 202
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van weigering van toegang kan 
de benadeelde partij de zaak ter 
beslechting volgens de procedures van 
artikel 20 en artikel 21 van Richtlijn 
2002/21/EG voorleggen. Bij het 
beslechten van dergelijk geschil houden 
de nationale regelgevende autoriteiten 
uitermate rekening met de richtsnoeren 
van het BEREC, als bepaald in artikel 3 
van Verordening 1211/2009 en, indien 
van toepassing, de 
uitvoeringshandelingen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk de bepalingen van de kaderrichtlijn te noemen die NRA's in staat stellen om 
bepalingen zoals de toegangsverplichting te handhaven.

Amendement 203
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien het volledige aanbod van een 
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aanbieder voldoet aan de voorwaarden in 
artikel 4 (6 bis), mogen verzoeken aan 
deze aanbieder van andere aanbieders 
voor toegang tot, en gebruik van, 
overeenstemmende specifieke 
netwerkelementen en bijhorende 
faciliteiten voor de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten, als beschreven in 
leden 1 tot en met 6 van artikel 4, worden 
afgewezen.

Or. en

Motivering

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 be met 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. This Amendement ensures consistency with 
proposed Amendement on Artikel 4, lid 6bis (nieuw).

Amendement 204
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uniforme toepassing van lid 3 
mag de Commissie, terdege rekening 
houdend met de richtsnoeren van het
BEREC, uitvoeringshandelingen
vaststellen om de praktische modaliteiten 
voor de afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten te harmoniseren. Deze 
mogelijke uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
onderzoeksprocedure als bedoeld in 
artikel 5 bis, lid 2.
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Or. en

Motivering

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Amendement 205
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt bijgestaan door het 
Comité voor communicatie dat is ingesteld 
bij artikel 22 van Richtlijn 2002/21/EG.
Dat Comité is een comité in de zin van 
Verordening 182/2011.
Waar naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening 182/2011 van 
toepassing.

Or. en

Motivering

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee. This Amendement ensures consistency 
with proposed Amendement on Artikel 5, lid 4quater (nieuw).
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Amendement 206
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Indien het volledige aanbod van een 
aanbieder voldoet aan de voorwaarden in 
artikel 4 (6 bis), mogen verzoeken aan 
deze aanbieder van andere aanbieders 
voor toegang tot, en gebruik van, 
overeenstemmende specifieke 
netwerkelementen en bijhorende 
faciliteiten voor de afzonderlijke verkoop 
van roamingdiensten, als beschreven in 
leden 1 tot en met 6 van artikel 4, worden 
afgewezen.

Or. en


