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VERORDENING (EG) nr. 544/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 18 juni 2009
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 717/2007 betreffende roaming op openbare mobiele
telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Voorts stelde de Commissie vast dat de werkingssfeer van
Verordening (EG) nr. 717/2007 moet worden uitgebreid
tot de levering van sms- en dataroamingdiensten in de
Gemeenschap. De bijzondere kenmerken van de interna
tionale roamingmarkten die het vaststellen van Verorde
ning (EG) nr. 717/2007 en het opleggen van verplichtingen
aan mobiele exploitanten met betrekking tot het verrich
ten van diensten op het gebied van roaminggesprekken
binnen de Gemeenschap rechtvaardigden, gelden nu even
zeer voor de levering van sms- en dataroamingdiensten in
de Gemeenschap. Evenals gespreksroamingdiensten, wor
den sms- en dataroamingdiensten niet onafhankelijk op
nationaal niveau aangekocht, maar maken zij slechts deel
uit van een breder retailpakket dat klanten van hun thuis
aanbieder kopen, zodat de concurrentie op dit gebied
wordt beperkt. Gelet voorts op de grensoverschrijdende
aard van de diensten in kwestie, zijn de nationale regel
gevende instanties die verantwoordelijk zijn voor de
bescherming en bevordering van de belangen van klanten
van mobiele netwerken die op hun grondgebied woonach
tig zijn, niet in staat het gedrag te controleren van de
exploitanten van het bezochte netwerk die zich in andere
lidstaten bevinden.

(4)

In een echte interne markt voor mobiele communicatie
diensten, die nog geen voldongen feit is maar het ultieme
doel van elk regelgevingskader zou moeten zijn, zouden
structurele problemen met betrekking tot roamingdiensten
gemakkelijker op te lossen zijn.

(5)

De nationale regelgevende instanties, handelend binnen de
Europese Groep van regelgevende instanties (ERG) zoals
opgericht bij Besluit 2002/627/EG van de Commissie (4),
deden in hun reactie op de openbare raadpleging over de
evaluatie van Verordening (EG) nr. 717/2007 nogmaals
een oproep aan de Commissie om op communautair
niveau op te treden, zowel wat de verlenging van de gel
digheid van de verordening als wat de regulering van smsen dataroamingdiensten betreft.

(6)

Uit de gegevens over de prijsontwikkeling van de diensten
voor spraaktelefonie met roaming in de Gemeenschap, met
name de gegevens van de nationale regelgevende instan
ties die sedert de inwerkingtreding van Verordening (EG)
nr. 717/2007 ieder kwartaal in het kader van de ERG wor
den meegedeeld, blijkt onvoldoende dat er na juni 2010
zonder regelgeving sprake zal zijn van duurzame concur
rentie op retail- of wholesaleniveau. Uit deze gegevens
blijkt dat de retail- en wholesaletarieven rond de bij Veror
dening (EG) nr. 717/2007 vastgestelde plafonds liggen en
dat er onder deze plafonds slechts beperkte concurrentie is.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het
Verdrag (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 717/2007 (3) zijn uitzonderlijke
en tijdelijke plafonds vastgesteld voor de tarieven die
exploitanten van mobiele netwerken op wholesale- en
retailniveau in rekening mogen brengen voor internatio
nale roamingdiensten voor telefoongesprekken met
opbouw en afgifte binnen de Gemeenschap. Bij die veror
dening zijn tevens regels ingevoerd ter verhoging van de
prijstransparantie en ter verbetering van de informatiever
strekking over tarieven aan gebruikers van roamingdien
sten in de Gemeenschap.
De Commissie heeft overeenkomstig artikel 11 van Veror
dening (EG) nr. 717/2007 een evaluatie uitgevoerd waar
bij zij diende na te gaan of de doelstellingen van die
verordening verwezenlijkt waren, de ontwikkeling moest
evalueren van de wholesale- en retailtarieven voor de leve
ring aan roamende klanten van spraaktelefonie- en
datacommunicatiediensten, met inbegrip van sms en mms,
en zo nodig aanbevelingen diende te formuleren met
betrekking tot de noodzaak van regulering van deze dien
sten. In haar verslag aan het Europees Parlement en de
Raad, zoals vervat in haar mededeling van 23 septem
ber 2008 over de evaluatie van de resultaten van Verorde
ning (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare
mobiele telefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot
wijziging van Richtlijn 2002/21/EG, kwam de Commissie
tot de conclusie dat de geldigheid van Verordening (EG)
nr. 717/2007 na 30 juni 2010 diende te worden verlengd.

(1) Advies van 15 januari 2009 (nog niet bekendgemaakt in het
Publicatieblad).
(2) Advies van het Europees Parlement van 22 april 2009 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
8 juni 2009.
(3) PB L 171 van 29.6.2007, blz. 32.

(4) PB L 200 van 30.7.2002, blz. 38.
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Het verstrijken in juni 2010 van de geldigheid van de prijs
plafonds die op grond van Verordening (EG) nr. 717/2007
van toepassing zijn op gespreksroamingdiensten op
wholesale- en retailniveau binnen de Gemeenschap zou
derhalve een groot risico inhouden dat het gebrek aan
concurrentiedruk op de markt voor spraaktelefonie met
roaming en de prikkel voor exploitanten van mobiele net
werken om hun inkomsten uit roaming te maximaliseren,
zouden leiden tot retail- en wholesaletarieven voor
roaming in de Gemeenschap die geen redelijke weerspie
geling vormen van de onderliggende kosten van de leve
ring van de dienst, waardoor de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 717/2007 in het gedrang zouden
komen. Verordening (EG) nr. 717/2007 moet derhalve na
30 juni 2010 worden verlengd met een periode van twee
jaar om te zorgen voor de soepele werking van de interne
markt, zodat consumenten geen, in vergelijking met con
currerende nationale tarieven, buitensporige tarieven wor
den aangerekend wanneer zij een gereguleerd
roaminggesprek initiëren of ontvangen, en tegelijkertijd
voldoende tijd wordt geboden om de concurrentie te
ontwikkelen.

(8)

De in deze verordening vastgestelde verplichtingen mogen
de concurrentievoorwaarden voor exploitanten van
mobiele diensten binnen de Gemeenschap niet verstoren
en niet tot enig concurrentievoordeel leiden met name op
grond van de omvang, het type roamingverkeer of de
thuismarkt van de aanbieder van roamingdiensten.

(9)

Het niveau van de maximale gemiddelde wholesaletarieven
voor gereguleerde roaming als vastgesteld bij Verordening
(EG) nr. 717/2007 zou tijdens de verlengde geldigheids
duur van de verordening moeten blijven dalen ter afspie
geling van de dalende kosten, met inbegrip van verlagingen
van de gereguleerde mobiele afgiftetarieven in de lidstaten,
om te zorgen voor een soepele werking van de interne
markt terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de tweeledige
doelstelling om zowel buitensporige prijzen af te schaffen
als exploitanten in staat te stellen te concurreren en te
innoveren.

(10)

Om duurzame concurrentie van de verschillende roaming
diensten te bevorderen en te versterken, moeten de natio
nale regelgevende instanties, met name op het vlak van de
berekening van wholesaletarieven, controleren of er tussen
grote en kleine exploitanten wordt gediscrimineerd.

(11)

De datum in 2009 waarop de verlaging van de maximum
bedragen voor gereguleerde roaminggesprekken op zowel
wholesale- als retailniveau van kracht wordt, moet worden
vervroegd van 30 augustus naar 1 juli om te zorgen voor
samenhang met de invoering van de verplichtingen ten
aanzien van het vaststellen van de prijzen voor geregu
leerde sms-berichten overeenkomstig deze verordening.
Op deze wijze zullen gebruikers van zowel gespreks- als
sms-roamingdiensten kunnen profiteren van de nieuwe
tarieven tijdens de periode waarin de vraag naar deze dien
sten het grootst is.

(12)

Wanneer de tariefplafonds niet in euro worden uitgedrukt,
moeten de aanvankelijk vastgestelde tariefplafonds en de
herziene waarden van die plafonds vastgesteld worden in
de betrokken munteenheid door middel van toepassing
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van de referentiewisselkoersen die op de in deze verorde
ning bepaalde data worden bekendgemaakt in het
Publicatieblad van de Europese Unie. Indien er op de betrok
ken datum geen bekendmaking plaatsvindt, dienen de
referentiewisselkoersen toegepast te worden die zijn
bekendgemaakt in het eerste Publicatieblad van de Europese
Unie volgende op die datum waarin dergelijke referentie
wisselkoersen zijn opgenomen.

(13)

Omdat de inachtneming van het plafond voor wholesalet
arieven dat is vastgesteld bij Verordening (EG)
nr. 717/2007 wordt gemeten aan de hand van de gemid
delde wholesaleprijs van twee willekeurige exploitanten
over een periode van 12 maanden, moet worden verdui
delijkt dat de periode korter kan zijn, bijvoorbeeld wanneer
de datum van een geplande verlaging van het maximale
gemiddelde wholesaletarief vóór het eind van de periode
van 12 maanden valt.

(14)

Sommige exploitanten van mobiele netwerken factureren
wholesalesgeprekken op roamingniveau op basis van een
minimumperiode die oploopt tot 60 seconden, terwijl de
meeste tarieven voor wholesaleverbindingen per seconde
worden vastgesteld. Hierdoor ontstaat een verstoring van
de concurrentie tussen deze exploitanten en de exploitan
ten die andere methodes hanteren voor de facturering, en
wordt de consequente toepassing van de wholesaleprijsplafonds die bij Verordening (EG) nr. 717/2007 zijn
ingevoerd, ondermijnd. Bovendien vormt dit een extra ele
ment dat de wholesalekosten verhoogt en daardoor nega
tieve gevolgen heeft voor de prijsstelling van
spraaktelefoniediensten met roaming op retailniveau.
Exploitanten van mobiele netwerken moeten derhalve
worden verplicht de levering op wholesale-niveau van
gereguleerde oproepen met roaming per seconde te
factureren.

(15)

De plafonds voor het Eurotarief (zowel voor gesprekken
die worden geïnitieerd als voor gesprekken die worden
ontvangen) moeten tijdens de verlengde geldigheids
periode van Verordening (EG) nr. 717/2007 jaarlijks blij
ven dalen op soortgelijke wijze als tijdens de aanvankelijke
geldigheidsperiode van de verordening, ter afspiegeling van
de voortdurende verlagingen van binnenlandse mobiele
tarieven en de voortdurende dalingen in de onderliggende
kosten van de levering van gereguleerde roaminggesprek
ken. Zo kan die verordening effect blijven sorteren.

(16)

Met de toegenomen marges tussen de maximale wholesaleen retailtarieven die in deze verordening zijn vastgesteld
moeten exploitanten meer ruimte krijgen om te concurre
ren op het niveau van de retailprijzen, hetgeen de kans ver
groot op het ontstaan van een markt met vrije
concurrentie.

(17)

Sommige exploitanten hebben te maken met hogere who
lesalekosten dan anderen ten gevolge van geografische of
andere omstandigheden, zoals moeilijke terrein
voorwaarden, regio’s met een lage bevolkingsdichtheid en
een grote instroom van toeristen binnen korte perioden.
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Volgens ramingen van de ERG leidt de praktijk van exploi
tanten van mobiele netwerken om intervallen van meer
dan één seconde te factureren wanneer zij roamingdien
sten op retailniveau in rekening brengen, tot een verhoging
van een doorsnee Eurotariefrekening met 24 % voor geïni
tieerde en 19 % voor ontvangen oproepen. Tevens ver
klaarde de ERG dat deze verhogingen een vorm van
verborgen kosten zijn, omdat zij voor de meeste consu
menten niet transparant zijn. De ERG doet dan ook de
dringende aanbeveling een oplossing te zoeken voor de
verschillende factureringspraktijken die op retailniveau op
het Eurotarief worden toegepast.
Hoewel Verordening (EG) nr. 717/2007 door middel van
het Eurotarief in de Gemeenschap heeft voorzien in een
gemeenschappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat roa
mende klanten voor gereguleerde roaminggesprekken geen
buitensporige prijzen worden aangerekend, wordt een con
sequente toepassing ervan ernstig ondermijnd door de ver
schillende factureringspraktijken van de exploitanten van
mobiele netwerken. Dit betekent ook dat er ondanks de
communautaire omvang en de grensoverschrijdende aard
van roamingdiensten binnen de Gemeenschap verschil
lende aanpakken bestaan voor de facturering van
gereguleerde roaminggesprekken die de concurrentie
voorwaarden in de interne markt verstoren.

(20)

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

(21)

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

(22)

Op bezochte netwerken ontvangen voicemailberichten die
nen de klant niet in rekening te worden gebracht, omdat
hij op de duur van deze berichten geen invloed heeft. Dit
geldt niet voor andere voicemailkosten, bijvoorbeeld kos
ten voor het beluisteren.

(23)

Wat SMS-roamingdiensten betreft, blijkt uit de markt
gegevens die sedert de inwerkingtreding van Verordening
(EG) nr. 717/2007 door de ERG en de Commissie bijeen
zijn gebracht, dat de Gemeenschap nog steeds een situatie
kent waarin de wholesaletarieven voor deze diensten in het
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algemeen stabiel zijn gebleven en geen logische relatie heb
ben met de onderliggende kosten. Evenals bij gespreks
roamingdiensten het geval is, lijkt er onvoldoende
concurrentiedruk te zijn op exploitanten om de wholesa
leprijzen omlaag te brengen. Ook de retailprijzen voor
sms-roamingdiensten zijn in het algemeen stabiel gebleven
en worden, zonder duidelijke rechtvaardiging, gekenmerkt
door hoge marges en tarieven die aanzienlijk hoger liggen
dan voor de equivalente binnenlandse sms-diensten.

(24)

Evenals in het geval van gespreksroamingdiensten, is er een
aanzienlijk risico dat het opleggen van verplichte wholesa
leprijzen op zich niet automatisch zou leiden tot lagere
tarieven voor retailklanten. Anderzijds zouden maatrege
len om het niveau van de retailprijzen omlaag te brengen
zonder iets te doen aan het niveau van de wholesalekosten
die verband houden met de levering van deze diensten de
positie van een aantal exploitanten, met name kleinere
exploitanten, in gevaar kunnen brengen, omdat het risico
van tariefuitholling toeneemt.

(25)

Gezien de specifieke structuur en de grensoverschrijdende
aard van de roamingmarkt heeft het regelgevingskader van
2002 de nationale regelgevende instanties bovendien niet
de geschikte instrumenten geboden om de concurrentie
problemen die ten grondslag liggen aan het hoge niveau
van de wholesale- en retailprijzen voor gereguleerde smsroamingdiensten aan te pakken. Op deze wijze kan niet
worden gezorgd voor de soepele werking van de interne
markt, hetgeen dus moet worden rechtgetrokken.

(26)

In zijn antwoord op de openbare raadpleging door de
Commissie over de evaluatie van de werking van Verorde
ning (EG) nr. 717/2007 verklaarde de ERG ook dat regu
lering van sms-roamingdiensten noodzakelijk was op
zowel wholesale- als retailniveau om de prijzen beter af te
stemmen op de kosten en de binnenlandse prijzen. Hij was
van oordeel dat regelingen zoals die voor gespreks
roamingdiensten geschikt zouden zijn. Meer specifiek deed
de ERG de aanbeveling een plafond in te voeren voor het
gemiddelde wholesaletarief dat de ene exploitant de andere
voor sms-roaming in rekening brengt, en de Eurotariefver
plichting zodanig te wijzigen dat sms-roaming wordt aan
geboden tegen een tarief dat niet hoger is dan een
vastgesteld maximum.

(27)

Regelgevingsverplichtingen moeten derhalve worden
opgelegd voor gereguleerde sms-roamingdiensten op who
lesaleniveau zodat een betere verhouding ontstaat tussen
wholesaletarieven en de onderliggende kosten, en op retail
niveau om de belangen van roamende consumenten te
beschermen.

(28)

Deze regelgevingsverplichtingen moeten zo spoedig moge
lijk van kracht worden, terwijl de exploitanten in kwestie
tegelijkertijd voldoende tijd moeten krijgen om hun prij
zen en dienstenaanbod aan te passen zodat zij de regelge
ving kunnen naleven.
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(29)

De meest doelmatige en evenredige aanpak om het prijs
niveau voor gereguleerde sms-roamingdiensten op retail
niveau te reguleren is het op communautair niveau
vaststellen van een gemiddeld maximumtarief per smsbericht dat verzonden wordt vanuit een bezocht netwerk.
Het gemiddelde wholesaletarief moet gedurende een spe
cifieke periode worden toegepast tussen alle exploitanten
van mobiele netwerken binnen de Gemeenschap.

(30)

De maximum-wholesaleprijs voor gereguleerde smsroamingdiensten moet alle kosten omvatten van de aanbie
der van de wholesaledienst, met inbegrip van onder meer
de kosten van gespreksopbouw, transit en de niet gedekte
afgiftekosten van sms-roamingberichten op het bezochte
netwerk. Om te zorgen voor consequente toepassing van
de bij deze verordening vastgestelde regels mogen who
lesaleaanbieders van gereguleerde sms-roamingdiensten
derhalve geen afzonderlijk bedrag in rekening brengen
voor de afgifte van sms-roamingberichten op hun netwerk.

(31)

(32)

(33)

(34)

De meest doelmatige en evenredige aanpak om het retail
prijsniveau voor sms-roamingberichten in de Gemeen
schap te reguleren is de invoering van een verplichting
voor exploitanten van mobiele netwerken om hun roa
mende klanten een Euro-sms-tarief aan te bieden dat een
bepaalde prijslimiet niet overschrijdt. Het Euro-sms-tarief
moet worden vastgesteld op een niveau dat de exploitan
ten voldoende marge biedt en tegelijkertijd zorgt voor een
meer getrouwe afspiegeling van de onderliggende
retailkosten.

Deze regelgevingsaanpak moet ervoor zorgen dat geregu
leerde sms-roamingberichten een betere afspiegeling zijn
van de onderliggende kosten voor de levering van deze
dienst dan voorheen het geval was. Het maximum Eurosms-tarief dat roamende klanten kan worden aangeboden,
moet derhalve een redelijke marge inhouden met betrek
king tot de kosten die gepaard gaan met de levering van
een gereguleerde sms-roamingdienst, terwijl exploitanten
kunnen concurreren door hun aanbod te variëren en door
de prijsstructuur aan te passen aan de markt
omstandigheden en de voorkeur van de consumenten.
Deze regelgevingsaanpak mag niet van toepassing zijn op
sms-diensten met toegevoegde waarde.

(35)

Om te zorgen voor eind-tot-eindverbindingen en interope
rabiliteit voor roamende klanten van gereguleerde smsroamingdiensten, moeten de nationale regelgevende
instanties tijdig ingrijpen wanneer een exploitant van een
terrestrisch mobiel netwerk in een lidstaat bij zijn nationale
regelgevende instantie een klacht indient dat zijn abonnees
geen gereguleerde sms-roamingberichten kunnen verstu
ren naar of ontvangen van abonnees van een terrestrisch
mobiel netwerk dat in een andere lidstaat is gevestigd,
omdat de twee exploitanten er niet in slagen overeenstem
ming te bereiken. Deze ingreep moet in overeenstemming
zijn met het bepaalde in artikel 5 van Richtlijn 2002/19/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
(Toegangsrichtlijn) (1), op gecoördineerde basis en in over
eenstemming met het bepaalde in artikel 8, lid 1, van Ver
ordening (EG) nr. 717/2007 en artikel 21 van Richtlijn
2002/21/EG (2).

(36)

Een sms-bericht is een „Short Message Service”-tekstbericht
en onderscheidt zich duidelijk van andere berichten zoals
mms-berichten of e-mails. Om ervoor te zorgen dat deze
verordening niet van zijn nuttig effect wordt beroofd en de
doelstellingen ervan ten volle worden verwezenlijkt, moe
ten eventuele wijzigingen van de technische parameters
van een sms-roamingbericht, waardoor het gedifferen
tieerd wordt van een binnenlands sms-bericht, worden
verboden.

(37)

Uit gegevens die bijeen zijn gebracht door de nationale
regelgevende instanties blijkt dat de gemiddelde wholesa
letarieven voor dataroamingdiensten die worden aangere
kend door de exploitanten van bezochte netwerken aan de
thuisaanbieders van roamende klanten een neerwaartse
trend vertonen, hoewel de hoge prijzen voor wholesale
dataroamingdiensten blijven aanhouden.

(38)

Het hoge niveau van de retailprijzen voor dataroaming
diensten blijft zorgen baren en geeft aan dat de concurren
tie op het gebied van deze diensten nog onvoldoende is. In
tegenstelling tot wat voor gespreks- en smsroamingdiensten geldt, is er op retailniveau echter wel
concurrentiedruk, omdat retailklanten wanneer zij in het
buitenland vertoeven over alternatieven beschikken om
toegang te krijgen tot datadiensten, zoals openbare draad
loze toegang tot het internet, zonder beperkingen wat de
nummering betreft. In dit stadium zou het derhalve voor
barig zijn om de prijzen op retailniveau te reguleren.
Voorts is voor elke verbinding met een roamingnetwerk
toestemming van de gebruiker nodig. Bijgevolg mogen
zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker of
zonder verzoek zijnerzijds geen roaminggegevens worden
gedownload, met inbegrip van het updaten van
computerprogramma’s of het bekijken van e-mails, tenzij
hij heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van
deze bescherming.

(39)

Thuisaanbieders mogen de roamende klant geen kosten in
rekening brengen voor gereguleerde dataroamingdiensten,
zolang de roamende klant niet akkoord is gegaan met de
levering van de dienst.

Roamende klanten mogen niet verplicht worden een aan
vullend bedrag te betalen voor de ontvangst van een gere
guleerd sms- of voicemailbericht met roaming op een
bezocht netwerk, omdat de afgiftekosten reeds zijn door
berekend in de retailkosten voor de verzending van een
sms- of voicemailbericht met roaming.

Een Euro-sms-tarief moet automatisch van toepassing zijn
op elke nieuwe of bestaande roamende klant die niet vrij
willig kiest of heeft gekozen voor een bijzonder smsroamingtarief of een pakket voor roamingdiensten met
inbegrip van gereguleerde sms-roamingdiensten.

L 167/15

(1) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 7.
(2) PB L 108 van 24.4.2002, blz. 33.
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Wel moeten maatregelen worden ingevoerd om de trans
parantie van retailprijzen voor dataroamingdiensten te ver
beteren, met name om het probleem van astronomisch
hoge rekeningen, die een obstakel vormen voor de soepele
werking van de interne markt, uit de weg te ruimen en roa
mende klanten de instrumenten te verschaffen die zij nodig
hebben om hun uitgaven voor dataroamingdiensten te
bewaken en te beheersen. Evenmin mag de ontwikkeling
van toepassingen of technologieën worden belemmerd die
roamingdiensten kunnen vervangen of er een alternatief
voor kunnen vormen, zoals WiFi, Voice over Internet Pro
tocol (VoIP) en Instant Messaging-diensten. De consument
moet hiervan op de hoogte worden gesteld, zodat hij met
kennis van zaken een keuze kan maken.

(41)

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

(42)

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

(43)

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

(44)

Deze transparantiemechanismen moeten worden gezien
als een minimumbescherming voor roamende klanten en
mogen exploitanten van mobiele netwerken niet beletten
hun klanten een reeks andere faciliteiten aan te bieden om
hen te helpen hun uitgaven voor dataroamingdiensten te
voorspellen en te beheersen. Tal van exploitanten zijn bij
voorbeeld bezig met de ontwikkeling van een nieuw for
faitair retailtarief voor roaming. Met een dergelijk tarief zijn
dataroamingdiensten mogelijk voor een specifieke prijs
gedurende een specifieke periode tot een redelijke gebruiks
limiet. Ook zijn zij bezig met de ontwikkeling van syste
men aan de hand waarvan hun roamende klanten in
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realtime precies op de hoogte kunnen zijn van hun uitga
ven voor datadiensten met roaming. Om te kunnen zor
gen voor een soepele werking van de interne markt, moet
in de geharmoniseerde regels rekening worden gehouden
met deze ontwikkelingen op de binnenlandse markten.
(45)

Dat het niveau van de wholesaletarieven voor
dataroamingdiensten nog steeds erg hoog ligt, kan voor
namelijk worden toegeschreven aan de hoge wholesaleta
rieven die worden aangerekend door exploitanten van nietpreferentiële netwerken. Deze tarieven zijn het gevolg van
beperkingen in verband met verkeerssturing, waardoor de
exploitanten geen prikkel hebben om hun wholesaletarie
ven eenzijdig te verlagen, omdat het dataverkeer hoe dan
ook wordt ontvangen, ongeacht de prijs die in rekening
wordt gebracht. Dit leidt tot extreme variaties in de who
lesalekosten. In sommige gevallen zijn de prijzen voor
dataroaming op wholesaleniveau die van toepassing zijn
op niet-preferentiële netwerken, 30 maal hoger dan die
welke van toepassing zijn op het preferentiële netwerk.
Deze buitensporig hoge wholesaletarieven voor
dataroamingdiensten leiden tot een aanzienlijke verstoring
van de concurrentievoorwaarden tussen exploitanten van
mobiele netwerken in de Gemeenschap, die de soepele
werking van de interne markt ondermijnt. Zij maken het
voorts moeilijker voor thuisaanbieders om hun wholesale
kosten te voorspellen en hun klanten transparante en con
currerende retailprijspakketten aan te bieden. Omdat de
nationale regelgevende instanties deze problemen op
nationaal niveau minder doelmatig kunnen aanpakken,
moet een plafond worden vastgesteld voor wholesaleprij
zen voor dataroamingdiensten. Het plafond voor wholesa
leprijzen moet worden vastgesteld op een dusdanig niveau
dat een duidelijke veiligheidsmarge in acht wordt genomen
boven de laagste wholesaleprijzen die momenteel op de
markt beschikbaar zijn, teneinde de concurrentie
voorwaarden te verbeteren, de ontwikkeling van een ten
dens tot concurrentie op de markt mogelijk te maken en te
zorgen voor een betere werking van de interne markt ten
gunste van de consument. Door de buitensporige wholesa
letarieven voor dataroaming die nog altijd op de markt
bestaan, uit te bannen, moet deze veiligheidsmarge gedu
rende de gehele toepassingsperiode van Verordening (EG)
nr. 717/2007 het ontstaan van concurrentieverstoring of beperking tussen exploitanten van mobiele communicatie
diensten voorkomen.

(46)

Om rekening te houden met ontwikkelingen op de markt
en het regelgevingskader dat van toepassing is op elektro
nische communicatie, moet worden verwezen naar „open
bare communicatienetwerken” in plaats van „openbare
telefoonnetwerken”. Met het oog op de samenhang moet
artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2002/21/EG dienovereenkom
stig worden gewijzigd.

(47)

Aangezien de doelstellingen van deze verordening —
namelijk Verordening (EG) nr. 717/2007 en Richtlijn
2002/21/EG te wijzigen om gemeenschappelijke regels te
handhaven en verder te ontwikkelen, zodat gebruikers van
openbare mobiele communicatienetwerken wanneer zij
binnen de Gemeenschap reizen geen buitensporig hoge
prijzen moeten betalen voor roamingdiensten in de
Gemeenschap (ongeacht of het om spraaktelefonie, smsberichten of datatransmissie gaat) waardoor wordt bijge
dragen tot een soepele werking van de interne markt en
een hoog niveau van consumentenbescherming en tegelij
kertijd de concurrentie tussen exploitanten van mobiele
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— het formuleren van een aanpak die uitgaat van het
principe dat de prijzen en voorwaarden voor roa
mende klanten vergelijkbaar moeten zijn met de con
currerende prijzen en voorwaarden op de markt van
het bezochte netwerk, met inbegrip van de mogelijk
heid voor de klant om andere prijzen te bedingen bij
andere exploitanten op de markt van het bezochte
netwerk;

netwerken wordt gewaarborgd — niet voldoende door de
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt op een veilige en
geharmoniseerde wijze en tijdig, en derhalve, wegens de
omvang en de gevolgen ervan, beter door de Gemeenschap
kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap over
eenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde
subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkom
stig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheids
beginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om
deze doelstellingen te verwezenlijken.
(48)

Deze gemeenschappelijke aanpak moet niettemin gedu
rende een beperkte periode worden gehandhaafd, maar
kan in het licht van een door de Commissie uit te voeren
evaluatie verder worden verlengd of gewijzigd, dan wel
vervangen door alternatieve regelgevingsopties, op basis
van daartoe strekkende aanbevelingen van de Commissie.

(49)

De Commissie dient de doeltreffendheid van Verordening
(EG) nr. 717/2007, gewijzigd bij deze verordening, te eva
lueren in het licht van de doelstellingen daarvan en de bij
drage tot de uitvoering van het regelgevend kader en het
soepel functioneren van de interne markt. In dit verband
moet de Commissie de gevolgen nagaan voor de concur
rentiepositie van de aanbieders van mobiele
communicatiediensten van uiteenlopende omvang en uit
verschillende delen van de Gemeenschap, de ontwikkelin
gen, trends en de transparantie van retail- en wholesaleta
rieven, de verhouding daarvan tot de feitelijke kosten, de
mate waarin de aannames die in de effectbeoordeling bij
deze verordening zijn bevestigd, en de compliancekosten
van de exploitanten en de gevolgen voor de investeringen.
De Commissie dient in het licht van de technologische ont
wikkelingen voorts aandacht te schenken aan de beschik
baarheid en de kwaliteit van diensten die een alternatief
vormen voor roaming (zoals VoIP).

— het aanpakken van de problemen in het kader van het
communautaire mededingingsrecht.
Met name dient de Commissie in overleg met een orgaan van
Europese regelgevende instanties voor elektronische communica
tie een onderzoek in te stellen naar en een beoordeling te maken
van de concurrentiestructuur van de markt voor mobiele
communicatiediensten die leidt tot weinig concurrerende
roamingprijzen, en aan het Europees Parlement en de Raad ver
slag uit te brengen over haar conclusies alsook voorstellen te doen
om de structurele problemen op de markt voor mobiele
communicatiediensten, en vooral de belemmeringen bij binnen
komst op de markt en expansie, aan te pakken.

(51)

De Commissie dient, voordat bovenbedoelde evaluatie
plaatsvindt en om ervoor te zorgen dat voortdurend toe
zicht wordt gehouden op de roamingdiensten in de
Gemeenschap, een tussentijds verslag voor het Europees
Parlement en de Raad op te stellen met een algemene
samenvatting van de laatste trends op het gebied van
roamingdiensten en een tussentijdse beoordeling van de
vooruitgang die geboekt is bij het behalen van de doelstel
lingen van Verordening (EG) nr. 717/2007, zoals gewijzigd
bij deze verordening, en de mogelijke alternatieve opties
om deze doelstellingen te bereiken.
Alvorens passende aanbevelingen te formuleren, dient de
Commissie dient tevens na te gaan of de regulering van
roamingdiensten adequaat kan plaatsvinden binnen het
regelgevingskader voor elektronische communicatie. Zij
dient een degelijke evaluatie te verrichten van alternatieve
methodes om de doelstellingen van Verordening (EG)
nr. 717/2007 te bereiken, zoals:
— het aanpakken van de problemen op wholesaleniveau,
door invoering van de verplichting om toegang te
verlenen op een redelijke en eerlijke manier, op basis
van non-discriminatie en/of billijke wederkerige
voorwaarden;

Verordening (EG) nr. 717/2007 en Richtlijn 2002/21/EG
dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

(52)

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijzigingen in Verordening (EG) nr. 717/2007
Verordening (EG) nr. 717/2007 wordt als volgt gewijzigd
1.

(50)
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de titel wordt vervangen door:

„Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare
mobiele communicatienetwerken binnen de Gemeenschap”;
2.

artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 1 wordt vervangen door:
„1.
Bij deze verordening wordt een gemeenschappe
lijke aanpak ingevoerd die ervoor moet zorgen dat
gebruikers van openbare mobiele communicatie
netwerken, wanneer zij binnen de Gemeenschap reizen,
in vergelijking met concurrerende binnenlandse prijzen,
geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roaming
diensten in de Gemeenschap wanneer zij oproepen ini
tiëren of ontvangen, sms-berichten initiëren of
ontvangen of gebruikmaken van pakketgeschakelde
datacommunicatiediensten, waardoor wordt bijgedragen
aan de soepele werking van de interne markt en de con
sument tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming
wordt geboden, de vrije concurrentie en de doorzichtig
heid van de markt worden bevorderd en zowel prikkels
voor innovatie als keuzevrijheid voor de consument
worden geboden.
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of te ontvangen, of gebruik te maken van pakket
geschakelde datacommunicatie, terwijl zij in een
andere lidstaat zijn dan die waarin zich het thuis
netwerk van die klanten bevindt, door middel van
regelingen tussen de exploitant van het thuis
netwerk en de exploitant van het bezochte netwerk;

De verordening voorziet in regels betreffende de tarie
ven die de exploitanten van mobiele netwerken in reke
ning kunnen brengen voor de levering in de hele
Gemeenschap van roamingdiensten voor telefoonge
sprekken en sms-berichten met opbouw en afgifte bin
nen de Gemeenschap en voor pakketgeschakelde
datacommunicatiediensten die door roamende klanten
worden gebruikt wanneer zij roamen op een mobiel
communicatienetwerk in een andere lidstaat. De veror
dening is van toepassing op zowel de tarieven die op
wholesaleniveau door de netwerkexploitanten in reke
ning worden gebracht als, in voorkomend geval, op die
welke op retailniveau door de thuisaanbieders worden
gehanteerd.”;
b)

„4. De in deze verordening genoemde tariefplafonds
zijn uitgedrukt in euro. Wanneer onder de artikelen 3, 4,
4 bis, en 4 ter, en artikel 6 bis, leden 3 en 4, vallende
tarieven in andere munteenheden zijn uitgedrukt, wor
den de initiële grenswaarden overeenkomstig deze bepa
lingen vastgesteld in die munteenheden, voor de
artikelen 3 en 4 door middel van toepassing van de
referentiewisselkoers van 30 juni 2007 en in het geval
van de artikelen 4 bis en 4 ter en artikel 6 bis, leden 3
en 4, door middel van toepassing van de referentie
wisselkoers die op 6 mei 2009 door de Europese Cen
trale Bank in het Publicatieblad van de Europese Unie is
bekendgemaakt.

3.

artikel 2, lid 2, wordt als volgt gewijzigd:
a)

e)

„gereguleerd roaminggesprek”: een mobiel telefoon
gesprek dat hetzij geïnitieerd is door een roamende
klant, opgebouwd op een bezocht netwerk en afge
geven op een openbaar communicatienetwerk bin
nen de Gemeenschap, hetzij ontvangen is door een
roamende klant, opgebouwd op een openbaar
communicatienetwerk binnen de Gemeenschap en
afgegeven op een bezocht netwerk;

f)

„roamende klant”: een klant van een aanbieder van
terrestrische openbare mobiele communicatie
diensten, door middel van een terrestrisch openbaar
mobiel netwerk dat zich in de Gemeenschap
bevindt, die op grond van een contract of regeling
met zijn thuisaanbieder een mobiele telefoon of
ander toestel mag gebruiken om oproepen te ini
tiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren of
te ontvangen, of gebruik te maken van pakket
geschakelde datacommunicatie op een bezocht net
werk, door middel van regelingen tussen de
exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant
van het bezochte netwerk;

g)

„bezocht netwerk”: een terrestrisch openbaar
mobiel communicatienetwerk dat zich bevindt in
een lidstaat die niet de lidstaat is waarin zich het
thuisnetwerk bevindt, en dat het voor een roamende
klant mogelijk maakt om oproepen te initiëren of te
ontvangen, sms-berichten te initiëren of te ontvan
gen of gebruik te maken van pakketgeschakelde
datacommunicatie door middel van regelingen met
de exploitant van het thuisnetwerk;”;

lid 4 wordt vervangen door:

Met het oog op de daaropvolgende verlagingen van deze
grenswaarden als bepaald in artikel 3, lid 2, artikel 4,
lid 2, en artikel 6 bis, lid 4, worden de herziene waarden
bepaald door middel van toepassing van de referentie
wisselkoers die een maand voor de datum van inwer
kingtreding van de herziene waarden op dezelfde wijze
zijn bekendgemaakt. Dezelfde referentiewisselkoersen
worden toegepast om jaarlijks de onder de artikelen 4 bis
en 4 ter, en artikel 6 bis, lid 3, vallende tarieven te her
zien, wanneer deze in andere munteenheden dan de euro
zijn uitgedrukt.”;

punten b) tot en met g) worden vervangen door:
„b) „thuisaanbieder”: een onderneming die een roa
mende klant terrestrische openbare mobiele
communicatiediensten aanbiedt, hetzij over zijn
eigen netwerk, hetzij als exploitant van een virtueel
mobiel netwerk, hetzij als wederverkoper;
c)

d)

„thuisnetwerk”: een terrestrisch openbaar mobiel
communicatienetwerk dat zich bevindt binnen een
lidstaat en dat door een thuisaanbieder wordt
gebruikt voor de levering van terrestrische openbare
mobiele communicatiediensten aan een roamende
klant;
„roaming in de Gemeenschap”: het gebruik door
roamende klanten van een mobiele telefoon of een
ander toestel om intracommunautaire oproepen te
initiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren
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b)

de volgende punten worden toegevoegd:
„h) „Euro-sms-tarief”: elk tarief dat het tariefplafond als
vastgesteld in artikel 4 ter niet overschrijdt en dat
een thuisaanbieder mag aanrekenen voor de leve
ring van gereguleerde sms-berichten met roaming
in overeenstemming met dat artikel;
i)

„sms-bericht”: een hoofdzakelijk uit alfabetische
en/of numerieke tekens samengesteld kort tekst
bericht (Short Message Service) dat kan worden ver
zonden tussen mobiele en/of vaste nummers die in
overeenstemming met de nationale nummer
plannen zijn toegewezen;

j)

„gereguleerd roaming sms-bericht”: een sms-bericht
dat verzonden is door een roamende klant, met
opbouw op een bezocht netwerk en afgifte op een
openbaar communicatienetwerk binnen de
Gemeenschap of dat is ontvangen door een roa
mende klant, met opbouw op een openbaar
communicatienetwerk binnen de Gemeenschap en
met afgifte op een bezocht netwerk;
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k)
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„gereguleerde roamingdatadienst”: een roaming
dienst waarmee pakketgeschakelde datacommuni
catie kan worden gebruikt door een roamende klant
door middel van zijn mobiele telefoon of ander
mobiel toestel, terwijl het is verbonden met een
bezocht netwerk. Een gereguleerde roamingdata
dienst omvat niet de verzending of ontvangst van
gereguleerde roaminggesprekken of sms-berichten,
maar wel de verzending en ontvangst van
MMS-berichten.”;

Met ingang van 1 juli 2010 mogen thuisaanbieders hun
roamende klanten geen kosten aanrekenen wanneer
deze een roaming voice-mailbericht ontvangen. Dit laat
onverlet de aanrekening van andere kosten, zoals voor
het beluisteren van dergelijke berichten.
Met ingang van 1 juli 2009 factureert elke thuisaanbieder
zijn roamende klanten per seconde voor de levering van
elk aan een Eurotarief onderworpen gereguleerd
roaminggesprek dat wordt geïnitieerd of ontvangen.
In afwijking van de derde alinea kan de thuisaanbieder
voor gesprekken die onderworpen zijn aan een Eurota
rief een aanvankelijke minimumperiode in rekening
brengen van ten hoogste 30 seconden.”;

artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 2 wordt vervangen door:
b)

„2.
Het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld in
lid 1 wordt in alle gevallen toegepast tussen twee exploi
tanten 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 who
lesaletarief als bedoeld in dit lid wordt toegepast of tot
het aflopen van deze verordening. Het maximale gemid
delde wholesaletarief wordt verlaagd tot 0,28 EUR
en 0,26 EUR op respectievelijk 30 augustus 2008 en
1 juli 2009 en zal verder worden verlaagd tot 0,22 EUR
en 0,18 EUR, op respectievelijk 1 juli 2010 en
1 juli 2011.”;
b)

5.

artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 2 wordt vervangen door:
„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 verschil
lend zijn maar mag niet hoger liggen dan 0,49 EUR per
minuut voor elke geïnitieerde oproep en 0,24 EUR per
minuut voor elke ontvangen oproep. Het prijsplafond
voor geïnitieerde oproepen wordt verlaagd tot 0,46 EUR
en 0,43 EUR, en voor ontvangen oproepen tot 0,22 EUR
en 0,19 EUR, op respectievelijk 30 augustus 2008 en op
1 juli 2009. Het prijsplafond voor geïnitieerde oproepen
wordt verder verlaagd tot 0,39 EUR en 0,35 EUR, en
voor ontvangen oproepen tot 0,15 EUR en 0,11 EUR,
op respectievelijk 1 juli 2010 en 1 juli 2011.

lid 4 wordt vervangen door:
„4.
Een roamende klant kan op elk moment na afloop
van het in lid 3 beschreven proces verzoeken om over te
stappen naar of van een Eurotarief. Elke overstap
geschiedt binnen een werkdag na ontvangst van de aan
vraag en is kosteloos en zonder dat er voorwaarden of
beperkingen worden opgelegd op grond van andere
bestaande elementen van het abonnement, met dien ver
stande dat wanneer een roamende klant die een abonne
ment 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 pak
ket. Een thuisaanbieder mag deze overstap uitstellen
totdat het voorgaande roamingtarief voor een gespecifi
ceerde minimumperiode van kracht is geweest. Deze
minimumperiode mag niet langer zijn dan drie
maanden.”;

aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Met ingang van 1 juli 2009 wordt het gemiddelde who
lesaletarief als bedoeld in lid 1 echter berekend door de
in totaal ontvangen wholesale-roaminginkomsten te
delen door het totale aantal wholesaleroamingminuten
die daadwerkelijk zijn gebruikt voor de levering van
wholesaleroaminggesprekken binnen de Gemeenschap
door de desbetreffende exploitant tijdens het desbetref
fende tijdvak uitgedrukt in een bedrag per seconde dat is
aangepast teneinde rekening te houden met de mogelijk
heid voor de exploitant van het bezochte netwerk om
een aanvankelijke minimumperiode in rekening te bren
gen van ten hoogste 30 seconden.”;
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6.

de volgende artikelen worden ingevoegd:
„Artikel 4 bis
Wholesaletarieven
sms-berichten

voor

gereguleerde

roaming

1.
Met ingang van 1 juli 2009 mag het gemiddelde who
lesaletarief dat de exploitant van een bezocht netwerk de
exploitant van het thuisnetwerk van een roamende klant mag
aanrekenen voor de levering van een gereguleerd roaming
sms-bericht dat is opgebouwd op dat bezochte netwerk, niet
meer bedragen dan 0,04 EUR per sms-bericht.
2.
Het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld in lid 1
wordt in alle gevallen toegepast tussen twee exploitanten en
berekend over een tijdvak van twaalf maanden of elk korter
tijdvak tot het aflopen van deze verordening.
3.
Het gemiddelde wholesaletarief als bedoeld in lid 1
wordt berekend door de in totaal door de exploitant van het
bezochte netwerk van elke exploitant van een thuisnetwerk
ontvangen wholesale-inkomsten voor de opbouw en verzen
ding van gereguleerde roaming sms-berichten binnen de
Gemeenschap in het relevante tijdvak te delen door het totale
aantal sms-berichten dat is opgebouwd en verzonden namens
de desbetreffende exploitant van een thuisnetwerk in dat
tijdvak.
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7.
Thuisaanbieders brengen al hun roamende klanten
uiterlijk op 30 juni 2009 persoonlijk op de hoogte van het
Euro-sms-tarief, van het feit dat dit tarief uiterlijk vanaf
1 juli 2009 geldt voor alle roamende klanten die niet vrijwil
lig hebben gekozen voor een speciaal tarief of pakket dat van
toepassing is op gereguleerde sms-berichten, en van hun
recht om hiervan of hiernaar over te stappen overeenkom
stig lid 6.

4.
De exploitant van een bezocht netwerk rekent de
exploitant van het thuisnetwerk van een roamende klant geen
andere kosten aan dan het in lid 1 bedoelde tarief voor de
afgifte van een gereguleerd roaming sms-bericht dat wordt
verzonden naar een roamende klant die op dat bezochte net
werk aan het roamen is.

Artikel 4 ter
Retailtarieven
sms-berichten

voor

gereguleerde

Artikel 4 quater

roaming

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 kos
ten verbonden en het kan worden gecombineerd met om het
even welk retailtarief, met inachtneming van de overige bepa
lingen van dit artikel.
2.
Met ingang van 1 juli 2009 mag het retailtarief, exclu
sief btw, van een Euro-sms-tarief dat een thuisaanbieder zijn
roamende klant in rekening mag brengen voor een geregu
leerd roaming sms-bericht dat door die roamende klant is
verzonden, voor elk roaming sms-bericht verschillend zijn
maar niet hoger liggen dan 0,11 EUR.
3.
Thuisaanbieders mogen hun roamende klanten geen
kosten aanrekenen wanneer deze een gereguleerd roaming
sms-bericht ontvangen.
4.
Met ingang van 1 juli 2009 passen thuisaanbieders
automatisch een Euro-sms-tarief toe op alle bestaande roa
mende klanten, met uitzondering van roamende klanten die
al vrijwillig hebben gekozen voor een specifiek roamingta
rief of -pakket waardoor zij een ander tarief voor geregu
leerde roaming sms-berichten genieten dan het tarief dat hun
zou zijn aangeboden indien zij deze keuze niet hadden
gemaakt.
5.
Met ingang van 1 juli 2009 passen thuisaanbieders een
Euro-sms-tarief toe op alle nieuwe roamende klanten die niet
vrijwillig hebben gekozen voor een ander sms-roamingtarief
of een tariefpakket voor roamingdiensten dat een ander tarief
hanteert voor gereguleerde roaming sms-berichten.
6.
Een roamende klant kan op elk moment verzoeken om
over te stappen naar of van een Euro-sms-tarief. Elke over
stap geschiedt binnen één werkdag na ontvangst van de aan
vraag 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 kracht is geweest. Deze minimum
periode mag niet langer zijn dan drie maanden. Een Eurosms-tarief kan altijd gecombineerd worden met een
Eurotarief.
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Technische kenmerken van gereguleerde roaming
sms-berichten
Thuisaanbieders of exploitanten van een bezocht netwerk
mogen de technische kenmerken van gereguleerde roaming
sms-berichten niet zodanig wijzigen dat zij afwijken van de
technische kenmerken van sms-berichten op hun binnen
landse markt.”;
7.

artikel 5 wordt geschrapt;

8.

artikel 6 wordt vervangen door:
„Artikel 6
Transparantie van de retailtarieven voor gereguleerde
roamingoproepen en sms-berichten
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 roamingta
rieven (inclusief btw) die van toepassing zijn op het initiëren
en ontvangen van oproepen en op het verzenden van smsberichten door deze klant in de bezochte lidstaat.
Deze basale gepersonaliseerde prijsinformatie omvat de
maximumtarieven die de klant op grond van zijn tariefplan
in rekening kunnen worden gebracht voor:
a)

het initiëren van oproepen binnen de bezochte lidstaat
en naar de lidstaat van zijn thuisnetwerk, alsook voor
het ontvangen van oproepen; en

b)

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

Zij omvat verder het in lid 2 bedoelde gratis telefoonnum
mer waar de klant meer gedetailleerde informatie kan verkrij
gen en informatie over de mogelijkheid nooddiensten te
bereiken door het gratis Europese alarmnummer 112 te
kiezen.
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.
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Op verzoek verstrekken de thuisaanbieders aan blinde of
slechtziende klanten automatisch, door middel van een tele
foongesprek en kosteloos deze basale gepersonaliseerde
prijsinformatie.
2.
In aanvulling op het bepaalde in lid 1 heeft de klant,
waar in de Gemeenschap hij zich ook bevindt, het recht om
door middel van een mobiel telefoongesprek of via sms kos
teloos meer gedetailleerde gepersonaliseerde prijsinformatie
over de in het bezochte netwerk toepasselijke roamingtarie
ven voor telefoongesprekken, sms, mms en andere
datacommunicatiediensten alsmede informatie over de op
grond van deze verordening toepasselijke transparantie
maatregelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk
verzoek wordt een gratis nummer gebruikt dat de thuis
aanbieder voor dat doel beschikbaar stelt.
3.
De thuisaanbieders verstrekken alle gebruikers bij het
nemen van hun abonnement alle informatie over de door
hen gehanteerde roamingtarieven, met name over het Euro
tarief en het Euro-sms-tarief. Zij geven aan hun roamende
klanten ook zonder onnodige vertraging, telkens wanneer er
een wijziging is, een actualisering van de gehanteerde
tarieven.
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.
Met name stellen zij al hun roamende klanten uiterlijk op
30 juli 2007 in kennis van de voorwaarden met betrekking
tot het Eurotarief en uiterlijk op 30 juni 2009 van de voor
waarden met betrekking tot het Euro-sms-tarief, telkens op
duidelijke en ondubbelzinnige wijze. Zij sturen daarna met
redelijke tussenpozen een herinnering aan alle klanten die
voor een ander tarief hebben gekozen.”;
9.
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2.
Met ingang van uiterlijk 1 juli 2009 wordt de roamende
klant via een automatisch bericht van de thuisaanbieder mee
gedeeld dat hij aan het roamen is en ontvangt hij basale
gepersonaliseerde informatie over de tarieven die van toepas
sing zijn op de levering van gereguleerde dataroamingdien
sten aan hem in de desbetreffende lidstaat, behalve wanneer
de klant zijn thuisaanbieder heeft laten weten dat hij deze
informatie niet wenst te ontvangen.
De roamende klant 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 gere
guleerde 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.
Een klant die zijn thuisaanbieder kenbaar heeft gemaakt deze
automatische tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft
het recht om op elk moment en kosteloos de verstrekking
van deze dienst door de thuisaanbieder opnieuw te verlangen.
3.
Uiterlijk op 1 maart 2010 verschaft iedere thuis
aanbieder 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 gefactu
reerd voor gereguleerde dataroamingdiensten, en die waar
borgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde
dataroamingdiensten in een gespecificeerde gebruiksperiode
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant een
bepaald maximumbedrag niet overschrijden.

het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 6 bis
Transparantie en preventieve mechanismen voor
gereguleerde dataroamingdiensten
1.
In overeenstemming met de leden 2 en 3 zorgen thuis
aanbieders 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 dataroamingdien
sten kunnen bewaken en beheersen.
Waar nodig stellen thuisaanbieders hun klanten vóór de slui
ting 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 kun
nen uitschakelen om te voorkomen dat dataroamingdiensten
op ongecontroleerde wijze worden afgenomen.

Hiertoe stelt de thuisaanbieder één of meer maximum
bedragen voorspecifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant
vooraf op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeen
komende volumes. Eén van deze maximumbedragen (het
standaard maximumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR
aan verschuldigde kosten per maandelijkse factureringspe
riode (exclusief btw) zonder dit te overschrijden.
Een andere mogelijkheid is dat de thuisaanbieder in volumes
uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de
hoogte wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële
bedragen. Eén van deze maxima (het standaard volume
plafond) stemt overeen met een bedrag dat 50 EUR verschul
digde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief
btw) niet overschrijdt.
De thuisaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere
plafonds aanbieden met andere, dat wil zeggen hogere of
lagere, maandelijkse maximumbedragen.
Uiterlijk op 1 juli 2010 geldt het in de tweede en derde ali
nea bedoelde standaardplafond voor alle klanten die niet heb
ben gekozen voor een ander plafond.
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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 ver
stuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het over
eengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt.
Klanten hebben het recht van hun exploitanten te verlangen
dat zij stoppen met het versturen van dergelijke kennisgevin
gen en het recht om te allen tijde en kosteloos van de thuis
aanbieder te verlangen dat hij de levering van de dienst
hervat.
Als dit financiële of volumeplafond dreigt te worden over
schreden, 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 rea
geert op de ontvangen kennisgeving, stopt de thuisaanbieder
onmiddellijk met de levering en de facturering van geregu
leerde dataroamingdiensten aan de roamende klant, tenzij en
totdat de roamende klant verzoekt om voortzetting of her
vatting van de levering van deze diensten.
Wanneer een roamende klant vraagt om een „financiële of
volumebeperkende”-faciliteit of om verwijdering ervan, vindt
deze wijziging met ingang van 1 november 2010 kosteloos
plaats binnen één werkdag na ontvangst van het verzoek,
zonder dat voorwaarden of beperkingen op grond van andere
elementen van het abonnement worden opgelegd.
4.
a)

b)

c)

Met ingang van 1 juli 2009:
mag het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant
van een bezocht netwerk de exploitant van het thuis
netwerk van een roamende klant mag aanrekenen voor
de levering van gereguleerde dataroamingdiensten door
middel van dat bezochte netwerk, op 1 juli 2009 niet
meer bedragen dan een preventief plafond van 1 EUR,
op 1 juli 2010 0,80 EUR en op 1 juli 2011 0,50 EUR
per megabyte verzonden data. De toepassing van dit pre
ventief plafond mag niet leiden tot verstoring of beper
king van de concurrentie op de wholesalemarkt voor
dataroaming, zulks overeenkomstig artikel 8, lid 2, let
ter b), van de Kaderrichtlijn;
wordt dit gemiddelde wholesaletarief in alle gevallen toe
gepast tussen twee exploitanten en berekend over een
tijdvak van twaalf maanden of elk korter tijdvak tot het
aflopen van deze verordening;
wordt het onder a) bedoelde gemiddelde wholesaletarief
berekend door de som van de wholesale-inkomsten die
de exploitant van het bezochte netwerk van elke exploi
tant van een thuisnetwerk heeft ontvangen voor de leve
ring 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.”;
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10. artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a)

lid 2 wordt vervangen door:
„2. De nationale regelgevende instanties stellen actu
ele informatie over de toepassing van deze verordening,
met name de artikelen 3, 4, 4 bis, 4 ter en 6 bis ervan,
algemeen beschikbaar op een wijze die belangstellenden
gemakkelijk toegang tot die informatie biedt.”;

b)

lid 5 wordt vervangen door:
„5.
De nationale regelgevende instanties kunnen op
eigen initiatief optreden om de naleving van deze veror
dening te waarborgen. In het bijzonder maken zij, indien
nodig, gebruik van de bevoegdheden waarover zij uit
hoofde van artikel 5 van de Toegangsrichtlijn beschik
ken om te zorgen voor de benodigde toegang en inter
connectie teneinde de eind-tot-eindverbinding en de
interoperabiliteit van roamingdiensten te verzekeren, bij
voorbeeld wanneer abonnees geen gereguleerde roaming
sms-berichten kunnen uitwisselen met abonnees van een
terrestrisch mobiel netwerk in een andere lidstaat als
gevolg van het ontbreken van een overeenkomst over de
afgifte van dergelijke berichten.”;

11. artikel 9 wordt vervangen door:
„Artikel 9
Sancties
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 Com
missie uiterlijk op 30 maart 2008 of, in het geval van de aan
vullende door Verordening (EG) nr. 544/2009 (*) vastgestelde
voorschriften van artikel 3, leden 2 en 3, artikel 4, leden 2
en 4, en de artikelen 4 bis, 4 ter, 4 quater, 6, 6 bis en 7, niet
later dan 30 maart 2010, in kennis van deze regels en bren
gen haar bij latere wijzigingen daarvan onverwijld op de
hoogte.
(*) PB L 167, 29 juni 2009, blz. 12.”;
12. artikel 11 wordt vervangen door:
„Artikel 11
Evaluatie
1. De Commissie evalueert de resultaten van deze veror
dening en brengt daarover, na inspraak van het publiek,
uiterlijk op 30 juni 2011 verslag uit aan het Europees Parle
ment 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:
— de ontwikkeling van de wholesale- en retailtarieven voor
de levering aan roamende klanten van spraaktelefonie-,
SMS- en datacommunicatiediensten en de overeenkom
stige ontwikkelingen op het gebied van mobiele
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communicatiediensten op nationaal niveau in de lidsta
ten, opgesplitst naar post-paid en pre-paid klanten, als
ook de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit en
snelheid van deze diensten;
— de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbe
grip van diensten die een alternatief vormen voor
roaming (spraaktelefonie, sms en data), met name in het
licht van de technologische ontwikkelingen;
— 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 pro
ducten die beschikbaar zijn voor klanten met uiteenlo
pende belgewoontes;
— de mate waarin sprake is van concurrentie op zowel de
retail- als de wholesalemarkt, met name de concurren
tiepositie van kleinere, onafhankelijke of sinds kort op
de markt actieve exploitanten, met inbegrip van de
gevolgen voor de concurrentie van commerciële over
eenkomsten en de mate van interconnectie tussen
exploitanten.
De Commissie evalueert eveneens andere methodes dan prijs
regulering die kunnen worden gehanteerd ter verwezenlij
king van een concurrerende interne roamingmarkt, en houdt
daarbij rekening met een onafhankelijke analyse van een
orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektroni
sche communicatie. Op grond van deze evaluatie doet de
Commissie adequate aanbevelingen.
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2.
Bovendien legt de Commissie uiterlijk op 30 juni 2010
een tussentijds verslag voor aan het Europees Parlement en de
Raad met daarin een overzicht van het toezicht op de leve
ring van roamingdiensten in de Gemeenschap en een beoor
deling van de vooruitgang die geboekt is bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van deze verordening,
waarbij ook de in lid 1 bedoelde zaken aan de orde komen.”;
13. in artikel 12 wordt de tekst „uiterlijk op 30 augustus 2007”
geschrapt;
14. in artikel 13 wordt „2010” vervangen door „2012”.
Artikel 2
Wijziging in Richtlijn 2002/21/EG
Artikel 1, lid 5, van Richtlijn 2002/21/EG wordt vervangen door:
„5.
Deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen laten de speci
fieke maatregelen onverlet die zijn genomen met het oog op de
regulering van internationale roaming op openbare mobiele
communicatienetwerken binnen de Gemeenschap.”.
Artikel 3
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na haar bekend
making in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 18 juni 2009.
Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter
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