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Amendement 207
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk in 
rekening mag brengen aan de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek dat op dat bezochte 
netwerk is opgebouwd, inclusief onder 
meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en 
-afgifte, mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger 
liggen dan 0,15 EUR per minuut.

Or. de

Motivering

De structurele maatregelen die de Commissie voorstelt, willen de concurrentiepositie op de 
roamingmarkt verbeteren. Dit zal echter alleen maar kunnen lukken wanneer het voor nieuwe 
exploitanten aantrekkelijk wordt om de markt te betreden. De grenzen voor de hoogste tarieven 
moeten dan ook op een niveau worden gesteld zodat nieuwe toetreders tot de markt hun kosten 
kunnen recupereren en winst maken.

Amendement 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 210
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Amalia Sartori, Lara Comi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaleprijzen zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 212
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld 
in lid 1 wordt in alle gevallen toegepast 
tussen twee exploitanten en wordt 
berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot 0,11 EUR en 0,07 EUR, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op 0,07 EUR gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. de

Motivering

De structurele maatregelen die de Commissie voorstelt, willen de concurrentiepositie op de 
roamingmarkt verbeteren. Dit zal echter alleen maar kunnen lukken wanneer het voor nieuwe 
exploitanten aantrekkelijk wordt om de markt te betreden. De grenzen voor de hoogste tarieven 
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moeten dan ook op een niveau worden gesteld zodat nieuwe toetreders tot de markt hun kosten 
kunnen recupereren en winst maken.

Amendement 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot 0,08 EUR en 0,05 EUR, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op 0,04 EUR gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 

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

wordt verlaagd tot 0,10 EUR en 0,07 EUR, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 2014 
en tot 0,06 EUR op 1 juli 2015..
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op 0,06 EUR gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 217
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 

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

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

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaletarieven zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 220
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 222
Philippe Lamberts
namens de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot 0,05 EUR en 0,03 EUR, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op 0,03 EUR gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 223
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in lid 1 wordt in alle gevallen 
toegepast tussen twee exploitanten en 
wordt berekend over een tijdvak van twaalf 
maanden of elk korter tijdvak dat overblijft 
tot het eind van de periode waarin het 
maximale gemiddelde wholesaletarief als 
bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot het 
aflopen van deze verordening. Het 

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

maximale gemiddelde wholesaletarief 
wordt verlaagd tot 0,04 EUR en 0,03 EUR, 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014. Onverminderd artikel 19 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief 
gehandhaafd op 0,03 EUR gedurende de 
looptijd van deze verordening.

Or. en

Amendement 224
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld 
in lid 1 wordt berekend door de in totaal 
ontvangen wholesaleroaminginkomsten te 
delen door het totale aantal 
wholesaleroamingminuten die 
daadwerkelijk zijn gebruikt voor levering 
van wholesaleroaminggesprekken binnen 
de Unie door de desbetreffende exploitant 
tijdens het desbetreffende tijdvak 
uitgedrukt in een bedrag per seconde.

Or. en

Amendement 225
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld 
in lid 1 wordt echter berekend door de in 
totaal ontvangen 
wholesaleroaminginkomsten te delen door 

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

wholesaleroamingminuten die 
daadwerkelijk zijn gebruikt voor levering 
van wholesaleroaminggesprekken binnen 
de Unie door de desbetreffende exploitant 
tijdens het desbetreffende tijdvak 
uitgedrukt in een bedrag per seconde.

Or. en

Amendement 226
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de thuisaanbieders stellen een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 beschikbaar en bieden 
dat op duidelijke en transparante wijze 
actief aan al hun roamende klanten aan.
Aan dit Eurotarief is geen abonnement of 
zijn geen andere vaste of terugkerende 
kosten verbonden en het kan worden 
gecombineerd met om het even welk 
retailtarief.

1. de thuisaanbieders mogen niet 
discrimineren door roamende klanten 
aanzienlijk hogere marginale kosten en 
hogere prijzen aan te rekenen dan 
nationale klanten en stellen een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 beschikbaar en bieden
dat op duidelijke en transparante wijze 
actief aan al hun roamende klanten aan.
Aan dit Eurotarief is geen abonnement of 
zijn geen andere vaste of terugkerende 
kosten verbonden en het kan worden 
gecombineerd met om het even welk 
retailtarief.

Or. en

Amendement 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 

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

roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,20 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,04 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,15 EUR en 0,10 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 januari 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,03 
EUR op 1 juli 2013. Deze gereguleerde 
maximumprijzen voor het Eurotarief 
blijven gelden tot 30 juni 2014, wanneer 
er geen prijsdifferentiatie tussen nationale 
en roaminggesprekken meer mogelijk zal 
zijn.

Or. en

Amendement 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,32 EUR per minuut voor elke 

het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,33 EUR per minuut voor elke 
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geïnitieerde oproep 0,11 EUR per minuut 
voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,28 EUR en 0,24 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

geïnitieerde oproep en 0,12 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,29 EUR en 0,25 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,11 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

Or. de

Motivering

De structurele maatregelen die de Commissie voorstelt, willen de concurrentiepositie op de 
roamingmarkt verbeteren. Dit zal echter alleen maar kunnen lukken wanneer het voor nieuwe 
exploitanten aantrekkelijk wordt om de markt te betreden. De grenzen voor de hoogste tarieven 
moeten dan ook op een niveau worden gesteld zodat nieuwe toetreders tot de markt hun kosten 
kunnen recupereren en winst maken.

Amendement 231
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,28 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,10 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,24 EUR en 0,20 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,06 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

Or. en
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Amendement 232
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,35 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,11 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,25 EUR en 0,15 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,08 
EUR op 1 juli 2013 en tot 0,06 EUR op 1 
juli 2014. Onverminderd de artikelen 13 en 
19 gelden deze gereguleerde 
maximumprijzen voor het Eurotarief tot 30 
juni 2016.

Or. en

Amendement 233
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,08 
EUR op 1 juli 2013 en tot 0,07 EUR op 1 
juli 2014. Onverminderd de artikelen 13 en 
19 gelden deze gereguleerde 
maximumprijzen voor het Eurotarief tot 30 
juni 2016.

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaleprijzen zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 234
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 235
Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 236
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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de artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 237
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,20 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,04 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,15 EUR en 0,10 EUR
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,03 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Kosten voor een inkomend roaminggesprek moeten worden afgeschaft, of ten minste drastisch 
verminderd, aangezien er geen kosten voor inkomende gesprekken worden opgelegd op de 
binnenlandse markt. Het ontvangen van sms-berichten is eveneens gratis, zowel op de 
binnenlandse markt als bij roaming.

Amendement 238
Jean-Pierre Audy

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

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

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

Or. en

Motivering

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended by 
the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify.
Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient 
room for new entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not 
develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the wholesale caps should be maintained at the level proposed by the Commission, 
which is appropriate (therefore no additional amendment is needed), the retail caps for call 
received should be maintained at the level proposed by the European Commission for 2012 and 
2013, and should be further decreased in 2014, the objective is for the retail caps for calls made 
and received in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. Such levels should be maintained 
until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an in-depth review and if 
need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Amendement 239
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. het retailtarief, exclusief btw, van een 2. het retailtarief, exclusief btw, van een 
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Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor de levering van een gereguleerd 
roaminggesprek, kan voor elk 
roaminggesprek verschillend zijn maar 
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen 
dan 0,32 EUR per minuut voor elke 
geïnitieerde oproep en 0,11 EUR per 
minuut voor elke ontvangen oproep. Het 
prijsplafond voor geïnitieerde oproepen 
wordt verlaagd tot 0,28 EUR en 0,24 EUR 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 
2014, en voor ontvangen oproepen tot 0,10 
EUR op 1 juli 2013. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 gelden deze 
gereguleerde maximumprijzen voor het 
Eurotarief tot 30 juni 2016.

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

Or. ro

Amendement 240
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 241
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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seconden.

Or. en

Amendement 242
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

thuisaanbieders passen automatisch een 
Eurotarief toe op alle bestaande roamende 
klanten, met uitzondering van roamende 
klanten die al vrijwillig hebben gekozen
voor een specifiek roamingtarief of -pakket 
waardoor zij een ander tarief voor 
gereguleerde roaminggesprekken genieten 
dan het tarief dat hun zou zijn aangeboden 
indien zij deze keuze niet hadden gemaakt.

thuisaanbieders passen automatisch een 
Eurotarief toe op alle bestaande roamende 
klanten, met uitzondering van roamende 
klanten die al vrijwillig hebben gekozen 
voor een aanbod dat voldoet aan de 
voorwaarden bepaald in artikel 4, lid 6, 
onder a, of een specifiek roamingtarief of -
pakket waardoor zij een ander tarief voor 
gereguleerde roaminggesprekken genieten 
dan het tarief dat hun zou zijn aangeboden 
indien zij deze keuze niet hadden gemaakt.

Or. en

Amendement 243
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. een roamende klant kan verzoeken om 
over te stappen naar of van een Eurotarief.
Elke overstap geschiedt binnen een 
werkdag na ontvangst van de aanvraag en 
is kosteloos en zonder dat er voorwaarden 
of beperkingen worden opgelegd op grond 
van andere bestaande elementen van het 
abonnement, met dien verstande dat 
wanneer een roamende klant die een 
abonnement heeft op een speciaal 
roamingpakket dat meer dan een 
roamingdienst omvat (namelijk 
spraaktelefonie, sms en/of data) wenst over 
te stappen op een Eurotarief, de 
thuisaanbieder deze klant ertoe kan 

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

verplichten af te zien van de voordelen van 
de andere elementen van het pakket. Een 
thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen 
totdat het voorgaande roamingtarief voor 
een gespecificeerde minimumperiode van 
kracht is geweest. Deze minimumperiode 
mag niet langer zijn dan een maand.

Or. en

Amendement 244
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Vanaf 1 juli 2012 stellen 
thuisaanbieders die actief zijn in een 
grensgebied een overgangstarief in voor 
gesprekken waarbij klanten een 
standaardtarief betalen, ongeacht de 
nationaliteit van het beschikbare netwerk.
De overgangstarieven voor gesprekken 
mogen niet hoger liggen dan de nationale 
tarieven. Deze zones dienen 10 kilometer 
breed te zijn aan beide zijden van de 
grens.

Or. en

Amendement 246
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Thuisaanbieders mogen 
roaminggesprekken enkel beperken op 
uitdrukkelijke vraag van de klant of 
wanneer een bepaalde limiet bereikt is op 
de rekening.

Or. de

Amendement 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. met ingang van 1 juli 2012 mag het 
gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van een 
gereguleerd roaming-sms-bericht dat 
geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, 
niet meer bedragen dan 0,03 EUR per sms-

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

bericht. Het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van een 
gereguleerd roaming-sms-bericht wordt 
verlaagd tot 0,02 EUR en tot 0,1 EUR op
respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 2014.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
gereguleerde wholesaletarief voor het 
aanbieden van gereguleerde roaming-sms-
berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op 0,1 EUR.

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorzichtige kostenramingen van BEREC gaan van 0,3 tot 1,39 eurocent per minuut, met een 
gemiddelde van 0,41 eurocent. Een tarief van 2 eurocent lijkt moeilijk te rechtvaardigen en 1 
eurocent zou gepaster zijn.
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Amendement 249
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

berichten tijdens de looptijd van deze 
verordening gehandhaafd op 0,01 EUR.

Or. en

Amendement 251
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de thuisaanbieders bieden een Euro-sms-
tarief als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Euro-sms-tarief is 
geen abonnement of zijn geen andere vaste 
of terugkerende kosten verbonden en het 
kan worden gecombineerd met om het 
even welk retailtarief, met inachtneming 
van de overige bepalingen van dit artikel.

1. de thuisaanbieders mogen niet 
discrimineren door roamende klanten 
aanzienlijk hogere marginale kosten en 
hogere prijzen aan te rekenen dan 
nationale klanten en bieden een Euro-sms-
tarief als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Euro-sms-tarief is 
geen abonnement of zijn geen andere vaste 
of terugkerende kosten verbonden en het 
kan worden gecombineerd met om het 
even welk retailtarief, met inachtneming 
van de overige bepalingen van dit artikel.

Or. en

Amendement 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
voor elk roaming-sms-bericht verschillend 
zijn maar niet hoger liggen dan 0,07 EUR. 
Het tariefplafond wordt verlaagd tot 0,06 
EUR op 1 juli 2013 en tot 0,05 EUR op 1 



AM\888051NL.doc 29/86 PE478.645v01-00

NL

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

januari 2014. Het gereguleerde 
tariefplafond voor het Euro-sms-tarief 
wordt gehandhaafd op 0,05 EUR tot 30 
juni 2014, wanneer er geen 
prijsdifferentiatie tussen nationale en 
roaming-sms-berichten meer mogelijk zal 
zijn.

Or. en

Amendement 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verlaagd worden tot 0,09 EUR op 1 juli 
2012, tot 0,07 EUR op 1 juli 2013 en tot 
0,06 EUR op 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond voor het Euro-
sms-tarief 0,06 EUR tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 255
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 256
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 mag het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden 
niet hoger liggen dan 0,08 EUR. 
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
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bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief 0,10 EUR tot 30 
juni 2016.

voor het Euro-sms-tarief 0,08 EUR tot 30 
juni 2016.

Or. en

Amendement 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaleprijzen zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 258
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verlaagd worden tot 0,09 EUR op 1 juli 
2012, tot 0,07 EUR op 1 juli 2013 en tot 
0,06 EUR op 1 juli 2014. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond voor het Euro-
sms-tarief 0,06 EUR tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 259
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 260
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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verzonden, voor elk roaming-sms-bericht 
verschillend zijn maar niet hoger liggen 
dan 0,10 EUR. Onverminderd de artikelen 
13 en 19 bedraagt het gereguleerde 
tariefplafond voor het Euro-sms-tarief 
EUR 0,10 tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 261
Robert Goebbels

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 262
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 zal het 
retailtarief, exclusief btw, van een Euro-
sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klant in rekening mag brengen 
voor een gereguleerd roaming-sms-bericht 
dat door die roamende klant is verzonden, 
verlaagd worden tot 0,09 EUR op 1 juli 
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zijn maar niet hoger liggen dan 0,10 
EUR. Onverminderd de artikelen 13 en 19
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
voor het Euro-sms-tarief 0,10 EUR tot 30 
juni 2016.

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

Or. en

Motivering

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended by 
the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify.
Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient 
room for new entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not 
develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the wholesale caps should be maintained at the level proposed by the Commission, 
which is appropriate (therefore no additional amendment is needed), the retails caps should be 
further decreased after 2012, following the 200% margin principle, the objective is for the retail 
cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014. Such levels should be maintained until 
June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an in-depth review and if need 
be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Amendement 263
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De leveranciers leggen voor 30 juni 
2012 prestatiecriteria vast voor het 
aanbieden van diensten op het vlak van 
roaming-sms-berichten, die zij publiceren.
De prestatiecriteria worden vermeld bij 
elk aanbod en op de rekening van 
roamende klanten. Een roaming-sms-
bericht mag de klant niet later dan vijf 
minuten nadat het verstuurd werd, 
bereiken, ongeacht de omstandigheden.
Leveranciers in het land van waaruit het 
bericht verzonden werd mogen hun 
roamende klanten geen vergoeding 
aanrekenen voor roaming-sms-berichten 
die de ontvanger bereiken meer dan vijf 
minuten nadat het bericht verstuurd werd.
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Or. ro

Amendement 264
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. thuisaanbieders passen een Euro-sms-
tarief toe op alle nieuwe roamende klanten 
die niet vrijwillig hebben gekozen voor een 
ander roaming-sms-tarief of tariefpakket 
voor roamingdiensten dat een ander tarief 
inhoudt voor gereguleerde roaming-sms-
berichten.

5. thuisaanbieders passen een Euro-sms-
tarief toe op alle nieuwe roamende klanten 
die niet vrijwillig hebben gekozen voor een 
aanbod dat voldoet aan de voorwaarden 
vastgelegd in artikel 4, lid 6, onder a, of
een ander roaming-sms-tarief of 
tariefpakket voor roamingdiensten dat een 
ander tarief inhoudt voor gereguleerde 
roaming-sms-berichten.

Or. en

Amendement 265
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vanaf 1 juli 2012 stellen 
thuisaanbieders die actief zijn in een 
grensgebied een overgangstarief in voor 
sms-diensten waarbij klanten een 
standaardtarief betalen, ongeacht de 
nationaliteit van het beschikbare netwerk.
Overgangs-sms-tarieven mogen niet hoger 
liggen dan de nationale tarieven. Deze 
zones dienen 10 kilometer breed te zijn 
aan beide zijden van de grens.

Or. en

Amendement 267
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Thuisaanbieders mogen roaming-
sms-berichten enkel beperken op 
uitdrukkelijke vraag van de klant of 
wanneer een bepaalde limiet bereikt is op 
de rekening.

Or. de

Amendement 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 269
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 270
Lambert van Nistelrooij

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

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

1. het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
aanbieder van roamingdiensten van een 
roamende klant mag aanrekenen voor de 
levering van gereguleerde 
dataroamingdiensten door middel van dat 
bezochte netwerk, mag niet meer bedragen 
dan een preventief plafond van 0,05 EUR
op 1 juli 2012, 0,04 EUR op 1 juli 2013 en 
0,03 EUR op 1 juli 2014 per megabyte 
verzonden data. Onverminderd artikel 19
wordt het maximale gemiddelde 
wholesaletarief voor het aanbieden van 
gereguleerde dataroamingdiensten tijdens 
de looptijd van deze verordening 
gehandhaafd op 0,03 EUR per megabyte 
verzonden data.

Or. en

Amendement 271
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van 50 EUR vanaf 1 juli 2012, 40 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 30 EUR vanaf 1 juli 
2014 per gigabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 30 
EUR per gigabyte verzonden data.

Or. en
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Amendement 272
Niki Tzavela

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 273
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaleprijzen zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 275
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gereguleerde dataroamingdiensten door 
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van 0,20 EUR vanaf 1 juli 2012, 0,10 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,05 EUR vanaf 1 juli 
2014 per megabyte verzonden data.
Onverminderd artikel 13 wordt het 
maximale gemiddelde wholesaletarief voor 
het aanbieden van gereguleerde 
dataroamingdiensten tijdens de looptijd 
van deze verordening gehandhaafd op 0,05 
EUR per megabyte verzonden data.

Or. en

Amendement 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 277
Marita Ulvskog

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

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

1. het gemiddelde wholesaletarief dat de 
exploitant van een bezocht netwerk de 
thuisaanbieder van een roamende klant 
mag aanrekenen voor de levering van 
gereguleerde dataroamingdiensten door
middel van dat bezochte netwerk, mag niet 
meer bedragen dan een preventief plafond 
van 0,05 EUR vanaf 1 juli 2012, 0,04 EUR
vanaf 1 juli 2013 en 0,03 EUR vanaf 1 
januari 2014 per megabyte verzonden 
data. Het maximumwholesaletarief wordt 
gehandhaafd op 0,03 EUR per gebruikte
megabyte tot 30 juni 2014, wanneer er 
geen prijsdifferentiatie tussen nationale 
en roamingdata meer mogelijk zal zijn.

Or. en

Amendement 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 279
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 281
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Berekening van datavolume in het kader 

van het gemiddelde wholesaletarief
Het datavolume dat gebruikt wordt in het 
kader van het gemiddelde wholesaletarief 
dat de exploitant van een bezocht netwerk 
de thuisaanbieder van een roamende 
klant mag aanrekenen voor de levering 
van gereguleerde dataroamingdiensten 
door middel van dat bezochte netwerk, 
wordt berekend in terabytes.

Or. de

Motivering

De snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van telecommunicatie zorgen ervoor dat de 
datavolumetransmissie op wholesalevlak in terabytes moet worden gerekend.

Amendement 282
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. roamingaanbieders bieden een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Eurotarief is geen 
abonnement of zijn geen andere vaste of 
terugkerende kosten verbonden en het kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief.

1. roamingaanbieders mogen niet 
discrimineren door roamende klanten 
aanzienlijk hogere marginale kosten en 
hogere prijzen aan te rekenen dan 
nationale klanten en bieden een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Eurotarief is geen 
abonnement of zijn geen andere vaste of 
terugkerende kosten verbonden en het kan 
worden gecombineerd met om het even 
welk retailtarief.
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Or. en

Amendement 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. roamingaanbieders bieden een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Eurotarief is geen 
abonnement of zijn geen andere vaste of 
terugkerende kosten verbonden en het kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief.

1. roamingaanbieders bieden een Eurotarief 
als bepaald in lid 2 op duidelijke en 
transparante wijze aan al hun roamende 
klanten aan. Aan dit Eurotarief is geen 
abonnement of zijn geen andere vaste of 
terugkerende kosten verbonden en het kan 
worden gecombineerd met ongeacht welk 
retailtarief. Het Eurotarief moet het 
concept van netneutraliteit voor alle 
datagebruik omvatten, in het bijzonder 
toegang tot VoIP-diensten en andere 
vergelijkbare diensten.

Or. en

Amendement 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,50 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
januari 2014 verlaagd tot 0,30 EUR en 
0,20 EUR, per gebruikte megabyte. Het 
tariefplafond wordt gehandhaafd op 0,20 
EUR per megabyte tot 30 juni 2014, 
wanneer er geen prijsdifferentiatie tussen 
nationale en roamingdata meer mogelijk 
zal zijn.
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Or. en

Amendement 285
Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,15 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,12 EUR en 0,09 
EUR, per gebruikte megabyte.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,09 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 287
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,15 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
januari 2014 verlaagd tot 0,12 EUR en 
0,09 EUR, per gebruikte megabyte. Het 
tariefplafond wordt gehandhaafd op 0,09 
EUR per megabyte tot 30 juni 2014, 
wanneer er geen prijsdifferentiatie tussen 
nationale en roamingdata meer mogelijk 
zal zijn.

Or. en

Amendement 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,75 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,50 EUR en 0,25 
EUR, per gebruikte megabyte.
Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,25 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.
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Or. en

Amendement 291
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Om de concurrentie aan te wakkeren en de consumenten een betere dienstverlening te bieden, 
moeten de preventieve plafonds in deze verordening voldoende ruimte laten tussen retail- en 
wholesaleprijzen zodat de concurrenten kunnen toetreden tot de nieuwe roamingmarkt.

Amendement 292
Niki Tzavela

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 293
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 100 EUR per 
gigabyte. Het prijsplafond voor data wordt 
op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 juli 2014 
verlaagd tot 60 EUR en 30 EUR, per 
gebruikte gigabyte. Onverminderd de 
artikelen 13 en 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond 30 EUR per 
gigabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 294
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,25 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,15 EUR en 0,10 
EUR, per gebruikte megabyte.
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Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,50 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.

Onverminderd artikel 19 bedraagt het 
gereguleerde tariefplafond EUR 0,10 per 
megabyte tot 30 juni 2016.

Or. en

Amendement 295
Philippe Lamberts
namens de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 20 EUR per 
gigabyte. Het tariefplafond voor het 
aanbieden van roamingdata onder 1 
gigabyte moet overeenkomen met 20 EUR 
per gigabyte. Onverminderd de artikelen 
13 en 19 bedraagt het gereguleerde 
tariefplafond 20 EUR per gigabyte tot 30 
juni 2016.

Or. en

Amendement 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,50 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,30 EUR en 0,20 
EUR, per gebruikte megabyte.
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Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,50 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.

Onverminderd de artikelen 13 en 19 
bedraagt het gereguleerde tariefplafond 
0,20 EUR per megabyte tot 30 juni 2016.
Thuisaanbieders mogen roamende 
klanten geen extra kosten aanrekenen 
voor het gebruik van toepassingen of 
diensten zoals VoIP.

Or. en

Amendement 297
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new entry 
and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop sufficiently in 
practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by BEREC as sufficient 
to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such objective: the retail caps 
should be decreased following the 200% margin principle, the objective is for the retail cap in 
2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels should be maintained until June 2017 
so that the Commission has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make 
appropriate proposals as stated in Article 19.
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Amendement 298
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het 
retailtarief (exclusief btw) van een 
Eurotarief dat een thuisaanbieder zijn 
roamende klanten voor het aanbieden van 
gereguleerde roamingdatadiensten mag 
aanrekenen maximum 0,45 EUR per 
megabyte. Het prijsplafond voor data 
wordt op respectievelijk 1 juli 2013 en 1 
juli 2014 verlaagd tot 0,35 EUR en 0,25 
EUR, per gebruikte megabyte.

Or. ro

Amendement 299
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

roamingaanbieders factureren hun 
roamende klanten per kilobyte voor de 
levering van gereguleerde 
roamingdatadiensten waarop het Eurotarief 
van toepassing is.

roamingaanbieders factureren hun 
roamende klanten per megabyte voor de 
levering van gereguleerde 
roamingdatadiensten waarop het Eurotarief 
van toepassing is.

Or. ro

Amendement 300
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. met ingang van 1 juli 2012 passen 4. met ingang van 1 juli 2012 passen 
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thuisaanbieders een Eurotarief toe op alle 
nieuwe roamende klanten die niet vrijwillig 
hebben gekozen voor een ander 
dataroamingtarief of tariefpakket van 
roamingdiensten waarin gereguleerde 
dataroamingdiensten tegen een ander tarief 
worden aangeboden.

thuisaanbieders een Eurotarief toe op alle 
nieuwe roamende klanten die niet vrijwillig 
hebben gekozen voor een aanbod dat 
voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in 
artikel 4, lid 6, onder a, of een ander 
roamingdatatarief of tariefpakket voor 
roamingdiensten waarin gereguleerde 
dataroamingdiensten tegen een ander tarief 
worden aangeboden.

Or. en

Amendement 301
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Vanaf 1 juli 2012 stellen 
thuisaanbieders die actief zijn in een 
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grensgebied een overgangstarief in voor 
datacommunicatiediensten waarbij 
klanten een standaardtarief betalen, 
ongeacht de nationaliteit van het 
beschikbare netwerk. Overgangstarieven 
voor datacommunicatie mogen niet hoger 
liggen dan de nationale tarieven. Deze 
zones dienen 10 kilometer breed te zijn 
aan beide zijden van de grens.

Or. en

Amendement 303
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Berekening van datavolume in het kader 

van het gemiddelde retailtarief
Het datavolume dat gebruikt wordt in het 
kader van het gemiddelde retailtarief dat 
een thuisaanbieder van een roamende 
klant mag aanrekenen voor de levering 
van gereguleerde dataroamingdiensten 
wordt berekend in terabytes.

Or. de

Motivering

De snelle technologische ontwikkelingen op het vlak van telecommunicatie zorgen ervoor dat de 
datavolumetransmissie op retailvlak in gigabytes moet worden gerekend.

Amendement 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Enkel tarief
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Vanaf 1 juli 2015 bieden providers die 
zowel nationale als roamingcommunicatie 
aanbieden al hun klanten naast hun 
bestaande tarieven een enkel tarief voor 
gesprekken, sms-berichten en datagebruik 
aan, met identieke tarieven, ongeacht of 
de klant roamt of niet. Zij maken dit tarief 
ook bekend aan al hun klanten.
Dit enkele tarief mag niet hoger liggen 
dan de limieten zoals bepaald in de 
artikelen 7, lid 2, 9, lid 2 en 12, lid 2.

Or. en

Amendement 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Voorwaarden voor een snellere opheffing 

van de maximale wholesale- en 
retailtarieven

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

Or. en

Amendement 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. indien het gemiddelde wholesaletarief 
voor een van de roamingdiensten (spraak, 
sms of data) voor ongelijk verkeer tussen 
exploitanten die niet tot eenzelfde groep 
behoren na 30 juni 2018 daalt tot 75% of 
minder van het maximale wholesaletarief 

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

als bedoeld in artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 
1, en artikel 11, lid 1, worden de 
wholesaletariefplafonds voor de betrokken 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldaan en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale wholesaletarieven niet langer 
van toepassing zijn voor de betrokken 
dienst.

Or. en

Amendement 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. ro

Amendement 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van roamingdiensten 
als bedoeld in artikel 5, het gemiddelde 
retailtarief op EU-niveau voor 1 juli 2016
daalt tot 75% of minder van het maximale 
retailtarief dat is vastgesteld in artikel 7, lid 
2, artikel 9, lid 2, en artikel 12, lid 2, 
worden de retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldaan en publiceert in reeks C van het 

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

Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.

Or. en

Amendement 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. het maximale retailtarief dat is 
vastgesteld in artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 
2, en artikel 12, lid 2, wordt opgeheven 
zodra er een echte interne markt voor 
mobiele communicatie is ingesteld, met 
een enkel tarief, waardoor 
prijsdiscriminatie tussen nationale en 
Europese communicatie niet meer 
mogelijk is. Zodra aan deze voorwaarde is 
voldaan publiceert de Commissie in reeks 
C van het Publicatieblad van de Europese 
Unie onverwijld dat de maximale 
retailtarieven niet langer van toepassing 
zijn voor de betrokken dienst.

Or. en

Amendement 311
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. indien, na de invoering van de 
afzonderlijke verkoop van 
roamingdiensten als bedoeld in artikel 5, 
het gemiddelde retailtarief op EU-niveau 
voor 1 juli 2016 daalt tot 75% of minder 

Schrappen
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van het maximale retailtarief dat is 
vastgesteld in artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 
2, en artikel 12, lid 2, worden de 
retailtariefplafonds voor die 
roamingdiensten opgeheven. De 
Commissie gaat op basis van de door het 
BEREC verzamelde marktgegevens 
regelmatig na of aan deze voorwaarde is 
voldaan en publiceert in reeks C van het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
onverwijld de gegevens die aantonen dat 
de maximale retailtarieven niet langer van 
toepassing zijn voor de betrokken dienst.

Or. ro

Amendement 312
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. de betrokken tariefplafonds worden 
opgeheven met ingang van de eerste dag 
van de maand na publicatie van de 
gegevens die aantonen dat de 
voorwaarden van de leden 2 en 3 volledig 
zijn vervuld.

4. de betrokken tariefplafonds dienen te 
worden opgeheven zodra, en slechts 
zodra, erop kan worden vertrouwd dat de 
marktkrachten voldoende sterk zijn om de 
prijzen te beperken in de mate die de 
regelgevers vereisen, in de hele EU en 
zowel voor massaconsumenten als voor 
mensen die vaak gebruik maken van 
roaming.

Or. en

Amendement 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

transparantie van de retailtarieven voor 
gereguleerde roamingoproepen en sms-
berichten

transparantie van de retailtarieven voor 
roamingoproepen en sms-berichten

Or. en
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Amendement 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 315
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

binnengaat, automatisch, zonder onnodige 
vertraging en kosteloos via een 
berichtendienst basale gepersonaliseerde 
prijsinformatie over de roamingtarieven 
(inclusief btw) die van toepassing zijn op 
het initiëren en ontvangen van oproepen en 
op het verzenden van sms-berichten door 
deze klant in de bezochte lidstaat of het 
bezochte derde land.

Or. en

Amendement 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 320
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. in aanvulling op het bepaalde in lid 1 
heeft de klant, waar in de Unie hij zich ook 
bevindt, het recht om door middel van een 
mobiel telefoongesprek of via sms 
kosteloos meer gedetailleerde 

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

prijsinformatie over de in het bezochte 
netwerk toepasselijke roamingtarieven 
voor telefoongesprekken, sms, mms en 
andere datacommunicatiediensten alsmede 
informatie over de op grond van deze 
verordening toepasselijke 
transparantiemaatregelen. Voor een 
dergelijk verzoek wordt een gratis nummer 
gebruikt dat de thuisaanbieder voor dat 
doel beschikbaar stelt. De bij lid 1 
opgelegde verplichtingen zijn niet van 
toepassing op apparatuur voor 
communicatie van machine naar machine 
(M2M) die gebruik maakt van mobiele 
communicatie.

Or. en

Amendement 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 – onder a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

thuisaanbieders verschaffen alle 
gebruikers alle informatie over hoe zij 
onverwachte roamingkosten kunnen 
vermijden.

Or. en

Amendement 323
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de thuisaanbieders nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat al 
hun roamende klanten zich bewust zijn van
de beschikbaarheid van het Eurotarief, en 
het Euro-sms-tarief en het Eurodatatarief.
Met name stellen zij al hun roamende 
klanten in kennis van de voorwaarden met 

de thuisaanbieders informeren al hun 
roamende klanten actief over de 
beschikbaarheid van het Eurotarief, en het 
Euro-sms-tarief en het Eurodatatarief. Met 
name stellen zij al hun roamende klanten in 
kennis van de voorwaarden met betrekking 
tot het Eurotarief, de voorwaarden met 
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betrekking tot het Eurotarief, de 
voorwaarden met betrekking tot het Euro-
sms-tarief en uiterlijk 30 juni 2012 van de 
voorwaarden met betrekking tot het in 
artikel 12 gedefinieerde Eurodatatarief, 
telkens op duidelijke en ondubbelzinnige 
wijze. Zij sturen daarna met redelijke 
tussenpozen een herinnering aan alle 
klanten die voor een ander tarief hebben 
gekozen.

betrekking tot het Euro-sms-tarief en 
uiterlijk 30 juni 2012 van de voorwaarden 
met betrekking tot het in artikel 12 
gedefinieerde Eurodatatarief, telkens op 
duidelijke en ondubbelzinnige wijze. Zij 
sturen daarna met redelijke tussenpozen 
een herinnering aan alle klanten die voor 
een ander tarief hebben gekozen.

Or. en

Amendement 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Bij roaming buiten de EU moet een bescherming tegen al te hoge rekeningen voor sms- en 
gespreksroaming worden toegepast.

Amendement 325
Matthias Groote

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Thuisaanbieders bieden hun 
klanten kosteloos de mogelijkheid om hun 
gebruik van roaminggesprekken en -sms-
berichten te raadplegen, zowel wat het 
aantal gesprekken en sms-berichten 
betreft, als wat de kosten betreft. Deze 
informatie wordt minstens een keer per 
dag bijgewerkt.

Or. de

Amendement 326
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Wanneer een sms-bericht verstuurd is in 
het gebied van een andere lidstaat, zal de 
leverancier de klant onmiddellijk op de 
hoogte brengen per sms als dat sms-
bericht de ontvanger niet bereikt heeft.

Or. de

Motivering

Om een volledige grensoverschrijdende communicatie te garanderen moet de verzending van 
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sms-berichten worden gewaarborgd.

Amendement 327
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Consumenten met een pre-paid-tarief met automatische kredietvernieuwing moeten worden 
beschermd tegen te hoge rekeningen en we erkennen dat de oorspronkelijk voorgestelde tekst 
deze consumenten onbewust uit het toepassingsgebied liet. We zijn er ons eveneens van bewust 
dat in het licht van de huidige verplichtingen bepaalde consumenten met een pre-paid-tarief van 
het gebruik van dataroaming worden geweerd.

Amendement 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. in overeenstemming met de leden 2 en 3 
zorgen thuisaanbieders ervoor dat hun 
roamende klanten zowel vóór als na de 

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

sluiting van een overeenkomst naar 
behoren worden voorgelicht over de 
tarieven die van toepassing zijn op hun 
gebruik van dataroamingdiensten, zowel in 
de Unie als daarbuiten, zodat deze een 
beter inzicht krijgen in de financiële 
gevolgen van dat gebruik en hun uitgaven 
voor dataroamingdiensten kunnen bewaken 
en beheersen. Het in lid 3 bedoelde 
preventieve mechanisme is niet van 
toepassing op pre-paid-klanten die gebruik 
maken van pre-paid-diensten met 
automatisch herladen.

Or. en

Amendement 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 330
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 332
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 336
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een andere mogelijkheid is dat de 
thuisaanbieder in volumes uitgedrukte 
plafonds bepaalt, mits de klant, die 18 jaar 
of ouder is, vooraf op de hoogte wordt 
gesteld van de dienovereenkomstige 
financiële bedragen. Eén van deze maxima 
(het standaard volumeplafond) stemt 
overeen met een bedrag dat 50 EUR 
verschuldigde kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) niet 
overschrijdt. Voor klanten die jonger zijn 
dan 18 ligt het maximumbedrag in de 
nabijheid van 20 EUR aan verschuldigde 
kosten per maandelijkse 
factureringsperiode (exclusief btw) zonder 
dit te overschrijden.

Or. en

Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

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

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

Or. en

Motivering

Vooral minderjarigen moeten worden beschermd tegen al te hoge rekeningen.

Amendement 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Prijsvergelijking

Alle tariefinformatie aan klanten voor 
retaildiensten op het vlak van spraak-, 
sms- en dataroaming is inclusief btw.
De Commissie gaat eveneens na of de 
verschillende tarieven die de leveranciers 
aan hun klanten voorstellen transparant 
en vergelijkbaar zijn en brengt verslag uit 
aan het Europees Parlement en aan de 
Raad over de verdere stappen die 
ondernomen moeten worden om te 
garanderen dat klanten deze tarieven 
eenvoudig kunnen vergelijken, waardoor 
het eenvoudiger wordt om een beslissing 
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te nemen om over te stappen van de ene 
leverancier naar de andere.

Or. en

Motivering

Door de ingewikkelde vormen en pakketten is het momenteel niet mogelijk om de verschillende 
tarieven voor mobiele telefonie van de verschillende exploitanten met elkaar te vergelijken. Dit 
moet door de Commissie worden onderzocht. Om geen kosten te kunnen verbergen moet het 
worden duidelijk gemaakt dat alle informatie over prijzen die een consument ontvangt, ook de 
btw moet omvatten.

Amendement 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de lidstaten stellen de regels vast 
betreffende de sancties die van toepassing 
zijn op inbreuken op deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om te 
waarborgen dat zij ten uitvoer worden 
gelegd. Deze sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. Zij moeten 
een verplichting inhouden om abonnees te 
vergoeden wanneer leveranciers de 
overstap van een abonnee naar een 
andere leverancier van roamingdiensten 
vertragen of belemmeren. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op 30 maart 
2012 in kennis van deze regels en brengen 
haar bij latere wijzigingen daarvan 
onverwijld op de hoogte.

Or. en

Amendement 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de Commissie evalueert de resultaten 1. om de nodige veranderingen teweeg te 
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van deze verordening en brengt daarover,
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn.
In dit verband evalueert zij onder meer 
het volgende:

brengen om tot een interne markt voor 
mobiele telefonie te komen, zoals vereist 
in artikel 4 bis, dient de Commissie, na 
inspraak van BEREC en andere relevante 
belanghebbenden, uiterlijk op 1 januari 
2013 een nieuw voorstel in bij het 
Europees Parlement en de Raad waarin 
eveneens een voorstel moet worden 
opgenomen om de plafonds voor 
wholesaletarieven voor de periode tussen 
1 juli 2016 en 30 juni 2020 bij te werken, 
rekening houdende met de 
ontwikkelingen op het vlak van de 
wholesaletarieven voor het aanbieden van 
spraak-, sms- en 
datacommunicatiediensten:

Or. en

Amendement 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena Kolarska-
Bobińska

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

1. de Commissie evalueert de resultaten 
van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

Or. en

Amendement 346
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. de Commissie evalueert de resultaten 1. de Commissie evalueert de resultaten 
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van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2015 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

van deze verordening en brengt daarover, 
na inspraak van het publiek, uiterlijk op 30 
juni 2016 verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad. De Commissie 
beoordeelt met name of de doelstellingen 
van deze verordening verwezenlijkt zijn. In 
dit verband evalueert zij onder meer het 
volgende:

Or. en

Amendement 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling van de wholesale- en 
retailtarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie-, 
sms- en datacommunicatiediensten en de 
overeenkomstige ontwikkelingen op het 
gebied van mobiele-communicatiediensten 
op nationaal niveau in de lidstaten, 
opgesplitst naar post-paid- en pre-paid-
klanten, alsook de ontwikkelingen op het 
gebied van de kwaliteit en snelheid van 
deze diensten;

- de ontwikkeling van de wholesale- en 
retailtarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie-, 
sms- SMS- en datacommunicatiediensten 
in vergelijking met de kosten voor
mobiele-communicatiediensten op 
nationaal niveau in de lidstaten, opgesplitst 
naar post-paid- en pre-paid-klanten, alsook 
de ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

Or. en

Motivering

Het belangrijkste is het prijsverschil tussen nationale tarieven en roamingtarieven.

Amendement 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de ontwikkeling van de wholesale- en 
retailtarieven voor de levering aan 
roamende klanten van spraaktelefonie-, 
sms- en datacommunicatiediensten en de 

schrappen
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overeenkomstige ontwikkelingen op het 
gebied van mobiele-
communicatiediensten op nationaal 
niveau in de lidstaten, opgesplitst naar 
post-paid- en pre-paid-klanten, alsook de 
ontwikkelingen op het gebied van de 
kwaliteit en snelheid van deze diensten;

Or. en

Amendement 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de beschikbaarheid en kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van diensten die 
een alternatief vormen voor roaming 
(spraaktelefonie, sms en data), met name 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin de klant heeft 
geprofiteerd van echte prijsdalingen bij 
roamingdiensten of anderszins van 
kostenverlagingen voor de levering van 
roamingdiensten heeft geprofiteerd, en 
het veelvoud van tarieven en producten 
die beschikbaar zijn voor klanten met 
uiteenlopende belgewoontes;

Schrappen

Or. en

Amendement 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin de klant heeft 
geprofiteerd van echte prijsdalingen bij 
roamingdiensten of anderszins van 
kostenverlagingen voor de levering van 
roamingdiensten heeft geprofiteerd, en het 
veelvoud van tarieven en producten die 
beschikbaar zijn voor klanten met 
uiteenlopende belgewoontes;

- de mate waarin de klant heeft 
geprofiteerd van kostenverlagingen voor 
mobiele-communicatiediensten, en het 
veelvoud van tarieven en producten die 
beschikbaar zijn voor klanten met 
uiteenlopende belgewoontes;

Or. en

Amendement 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin sprake is van 
concurrentie op zowel de retail- als de 
wholesalemarkt, met name de 
concurrentiepositie van kleinere, 
onafhankelijke of sinds kort op de markt 
actieve exploitanten, met inbegrip van de 
gevolgen voor de concurrentie van 
commerciële overeenkomsten en de mate 
van interconnectie tussen exploitanten;.

Schrappen

Or. en

Amendement 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin de structurele 
oplossingen waarin de artikelen 3 en 4 
voorzien tot meer concurrentie op de 
roamingmarkt hebben geleid.

Schrappen
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Or. en

Amendement 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin de structurele oplossingen 
waarin de artikelen 3 en 4 voorzien tot 
meer concurrentie op de roamingmarkt 
hebben geleid.

- de mate waarin de structurele oplossingen 
waarin de artikelen 3 en 4 voorzien tot 
meer concurrentie op de roamingmarkt 
hebben geleid om zo tot een enkel tarief te 
komen.

Or. en

Amendement 355
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de tenuitvoerlegging van de structurele 
oplossing door de exploitanten.

Or. en

Amendement 356
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – streepje 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- in welke mate de clausule zoals bepaald 
in artikel 4, lid 6 bis, de verwezenlijking 
van de doelstellingen die in deze 
verordening zijn vastgelegd, heeft 
bevorderd.

Or. en
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Amendement 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de roamingmarkt ten 
behoeve van de Europese consument aan 
te zwengelen, kan de Commissie passende 
voorstellen indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad om dit probleem 
aan te pakken. Zij zal met name 
onderzoeken of de structurele 
maatregelen moeten worden gewijzigd, 
dan wel of de looptijd van een van de in 
de artikelen 7, 9 en 12 bedoelde 
retailtariefplafonds moet worden 
verlengd.

schrappen

Or. en

Amendement 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de roamingmarkt ten 
behoeve van de Europese consument aan te 
zwengelen, kan de Commissie passende 
voorstellen indienen bij het Europees 
Parlement en de Raad om dit probleem aan 
te pakken. Zij zal met name onderzoeken 
of de structurele maatregelen moeten 
worden gewijzigd, dan wel of de looptijd 
van een van de in de artikelen 7, 9 en 12 
bedoelde retailtariefplafonds moet worden 
verlengd.

2. indien uit het verslag blijkt dat de 
structurele maatregelen waarin deze 
verordening voorziet, niet volstaan om de 
concurrentie op de roamingmarkt ten 
behoeve van de Europese consument aan te 
zwengelen om zo te komen tot een enkel 
tarief, kan de Commissie voorstellen 
indienen bij het Europees Parlement en de 
Raad om de nodige technische en 
structurele wijzigingen teweeg te brengen 
om een werkelijke interne markt voor 
mobiele communicatie tot stand te 
brengen, die zou uitmonden in de 
instelling van een enkel tarief, waardoor 
prijsdiscriminatie tussen nationale en 
Europese communicatie onmogelijk 
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wordt.

Or. en

Amendement 359
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

zij verstrijkt op 30 juni 1 2022. de Commissie evalueert de verordening 
uiterlijk op 30 juni 2020, in het licht van 
de opgedane ervaring en de vooruitgang 
die geboekt werd bij de tenuitvoerlegging 
ervan en dient indien nodig voorstellen in.

Or. ro


