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VERORDENING (EU) Nr. 531/2012 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 13 juni 2012
betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie
(herschikking)
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

(3)

Men kan niet spreken van een interne telecommunicatie
markt zolang er grote verschillen zijn tussen binnen
landse en roamingtarieven. Het uiteindelijke doel moet
daarom zijn het verschil tussen binnenlandse en roa
mingtarieven weg te werken en zo een interne markt
voor mobielecommunicatiediensten te creëren.

(4)

De hoge tarieven voor gespreks-, sms- en dataroaming
die worden betaald door de gebruikers van openbare
mobielecommunicatienetwerken, zoals studenten, zaken
reizigers en toeristen, vormen een belemmering voor het
gebruik van hun mobiele toestellen op buitenlandse rei
zen binnen de Unie en worden als een probleem gezien
door consumenten en nationale regelgevende instanties,
alsook door instellingen van de Unie, omdat zij een aan
zienlijke belemmering voor de interne markt vormen.
Deze buitensporige retailtarieven zijn een gevolg zowel
van de hoge wholesaletarieven die door de exploitant van
het buitenlandse gastnetwerk in rekening worden ge
bracht als, in vele gevallen, van de hoge marges op de
retailtarieven die door de exploitant van het eigen net
werk van de gebruiker in rekening worden gebracht.
Door een gebrekkige concurrentie worden verlagingen
van de wholesaletarieven vaak niet doorberekend aan
de retailklant. Hoewel sommige exploitanten recent ta
riefplannen hebben ingevoerd als gevolg waarvan de
klant gunstiger voorwaarden en iets lagere prijzen wor
den geboden, is de verhouding tussen kosten en tarieven
nog steeds veel groter dan zij op volledig concurrerende
markten zou zijn.

(5)

Hoge roamingtarieven vormen een belemmering voor de
inspanningen van de Unie om een kenniseconomie te
ontwikkelen en om een interne markt met 500 miljoen
consumenten te realiseren. Mobiel dataverkeer wordt ver
gemakkelijkt door voldoende radiospectrum toe te ken
nen zodat consumenten en bedrijven overal in de Unie
gespreks-, sms- en datadiensten kunnen gebruiken. Door
tijdig voldoende en geschikt spectrum toe te wijzen, ten
einde de beleidsdoelen van de Unie te ondersteunen en
zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de toenemende
vraag naar draadloos dataverkeer, zal het meerjarige ra
diospectrumbeleidsprogramma dat is vastgesteld bij Be
sluit nr. 243/2012/EU (5) de weg vrijmaken voor een ont
wikkeling waardoor de Unie wereldleider kan worden op
het gebied van breedbandsnelheden, mobiliteit, dekking
en capaciteit en waardoor bijgevolg gemakkelijker nieuwe
bedrijfsmodellen en technologieën kunnen ontstaan en
de structurele problemen voor roaming op wholesaleni
veau worden beperkt.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name artikel 114,
Gezien het voorstel van de Europese Commissie,
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan
de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal
Comité (1),
Na raadpleging van het Comité van de Regio's,
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parle
ment en de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming
op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de
Gemeenschap (3) is ingrijpend gewijzigd (4). Aangezien
nieuwe wijzigingen nodig zijn, dient ter wille van de
duidelijkheid tot herschikking van deze richtlijn te wor
den overgegaan.

(2)

De in het benchmarkkader 2011-2015 van de Commis
sie opgenomen doelstelling om het verschil tussen natio
nale en roamingtarieven te beperken, die in november
2009 door de i2010-deskundigengroep op hoog niveau
is bekrachtigd en is opgenomen in de mededeling van de
Commissie met de titel „Een digitale agenda voor Euro
pa”, moet ook het doel van onderhavige verordening
blijven. De geplande afzonderlijke verkoop van roaming
diensten en binnenlandse diensten dient de mededinging
te stimuleren en aldus de prijzen voor consumenten te
verlagen en in de Unie een interne markt voor roaming
diensten tot stand te brengen waarin geen onderscheid
van betekenis bestaat tussen nationale en roamingtarie
ven. Uniewijde roamingdiensten kunnen de ontwikkeling
van een interne telecommunicatiemarkt in de Unie sti
muleren.

(1) PB C 24 van 28.1.2012, blz. 131.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 10 mei 2012 (nog niet
bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van
30 mei 2012.
(3) PB L 171 van 29.6.2007, blz. 32.
(4) Zie bijlage I.

(5) Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van
14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor
het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7).
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(6)

Het wijdverbreide gebruik van mobiele toestellen waar
mee verbinding met het internet kan worden gemaakt,
betekent dat dataroaming economisch heel belangrijk is.
Dit is een doorslaggevend criterium voor zowel gebrui
kers als leveranciers van toepassingen en inhoud. Om de
ontwikkeling van deze markt te stimuleren mogen kosten
voor dataverkeer de groei niet belemmeren.

(7)

In haar mededeling betreffende het tussentijdse verslag
over de ontwikkeling van roamingdiensten binnen de
Europese Unie stelde de Commissie vast dat de interne
markt voor roamingdiensten in de Unie concurrerender
kan worden door technische ontwikkelingen en/of de
alternatieven voor roamingdiensten, zoals de beschik
baarheid van Voice over Internet Protocol (VoIP) of wifi.
Hoewel deze alternatieven, met name VoIP-diensten, in
het binnenland steeds meer worden gebruikt, zijn er geen
ontwikkelingen van betekenis geweest in het gebruik er
van bij het roamen.

(8)

Gezien de snelle ontwikkeling van mobiel dataverkeer en
het stijgende aantal gebruikers van gespreks-, sms- en
dataroamingdiensten in het buitenland, moet de concur
rentiedruk worden verhoogd zodat nieuwe bedrijfsmodel
len en technologieën ontstaan. De roamingtarieven moe
ten op een zodanige wijze worden gereguleerd dat con
currentiedruk leidend tot lagere prijsniveaus niet wordt
ontmoedigd.

(9)

De totstandbrenging van een op de mobiliteit van per
sonen en digitale gegevens gebaseerde Europese maat
schappelijke, educatieve, culturele en ondernemende
ruimte moet de communicatie tussen mensen vergemak
kelijken ten einde te komen tot een echt „Europa van de
burger”.

(10)

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en inter
connectie van elektronischecommunicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten (toegangsrichtlijn) (1), Richtlijn
2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elek
tronischecommunicatienetwerken en -diensten (machti
gingsrichtlijn) (2), Richtlijn 2002/21/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een
gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (3),
Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst
en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (universeledienst
richtlijn) (4) en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van
de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische
communicatie (richtlijn inzake privacy en elektronische
communicatie) (5), (hierna samen „het regelgevingskader
voor elektronische communicatie van 2002” genoemd),
hebben tot doel binnen de Unie een interne markt voor
elektronische communicatie tot stand te brengen waarin
door meer concurrentie een hoog niveau van bescher
ming van de consument wordt gewaarborgd.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L

108
108
108
108
201

van
van
van
van
van

24.4.2002 blz. 7.
24.4.2002 blz. 21.
24.4.2002 blz. 33.
24.4.2002, blz. 51.
31.7.2002, blz. 37.
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(11)

Verordening (EG) nr. 717/2007 is geen op zichzelf staande
maatregel, maar vormt, wat roaming in de Unie betreft, een
aanvulling op en een ondersteuning van de regels waarin het
regelgevingskader voor elektronische communicatie van
2002 voorziet. Dit kader heeft de nationale regelgevende
instanties niet voldoende middelen verschaft om doeltref
fend en beslissend in te grijpen in de prijszetting voor roa
mingdiensten binnen de Unie, en blijkt dus niet geschikt om
een soepele werking van de interne markt voor roaming
diensten te verzekeren. Verordening (EG) nr. 717/2007 was
een passend middel om deze situatie bij te sturen.

(12)

Het regelgevingskader voor elektronische communicatie van
2002 is gebaseerd op het beginsel dat verplichtingen via
regelgeving ex ante slechts kunnen worden opgelegd als
de markt niet voldoende concurrerend is, en voorziet in
een proces van periodieke marktanalyse en herziening van
verplichtingen door de nationale regelgevende instanties. Dit
leidt tot het opleggen van verplichtingen ex ante aan exploi
tanten die zijn aangewezen als exploitanten met een aan
merkelijke marktmacht. De elementen van dit proces zijn
onder meer de afbakening van de relevante markten in over
eenstemming met de aanbeveling van de Commissie betref
fende relevante producten- en dienstenmarkten in de elek
tronischecommunicatiesector die overeenkomstig Richtlijn
2002/21/EG aan regelgeving ex ante kunnen worden onder
worpen (6) (hierna „de aanbeveling” genoemd), de analyse
van de afgebakende markten overeenkomstig de richtsnoe
ren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoor
deling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het
uniale regelgevingskader voor elektronischecommunicatie
netwerken en -diensten (7), de aanwijzing van de exploitan
ten met aanmerkelijke marktmacht en het opleggen van
verplichtingen ex ante aan de op die wijze aangewezen
exploitanten.

(13)

In de aanbeveling werd de nationale wholesalemarkt voor
internationale roaming via openbare mobiele netwerken
aangewezen als een relevante markt voor regulering ex ante.
De werkzaamheden van de nationale regelgevende instanties,
zowel afzonderlijk als in het kader van de Europese Groep
van regelgevende instanties (ERG) en zijn opvolger, het bij
Verordening (EG) nr. 1211/2009 (8) opgerichte Orgaan van
Europese regelgevende instanties voor elektronische com
municatie (Berec), ter analyse van de nationale wholesale
markten voor internationale roaming hebben echter aange
toond dat het voor de nationale regelgevende instanties nog
niet mogelijk is gebleken om het hoge niveau van de who
lesaletarieven voor roaming in de Unie aan te pakken gezien
de moeilijkheid om ondernemingen met aanmerkelijke
marktmacht te identificeren wegens de specifieke kenmerken
van internationale roaming, waaronder de grensoverschrij
dende aard ervan. Na de inwerkingtreding van Verordening
(EG) nr. 717/2007 werd de roamingmarkt uit de herziene
aanbeveling (9) geschrapt.

(6) PB L 114 van 8.5.2003 blz. 45.
(7) PB C 165 van 11.7.2002, blz. 6.
(8) Verordening (EG) nr. 1211/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 tot oprichting van het Orgaan van
Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
(Berec) en het Bureau (PB L 337 van 18.12.2009, blz. 1).
(9) Aanbeveling van de Commissie van 17 december 2007 betreffende
relevante producten- en dienstenmarkten in de elektronischecom
municatiesector die overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake een gemeenschappelijk regel
gevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -dien
sten aan regelgeving ex ante kunnen worden onderworpen (PB
L 344 van 28.12.2007, blz. 65).
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Voorts zijn de nationale regelgevende instanties, die ver
antwoordelijk zijn voor de bescherming en bevordering
van de belangen van mobiele klanten die doorgaans ver
blijven op hun grondgebied, niet in staat het gedrag te
controleren van de exploitanten van het bezochte net
werk dat zich in een andere lidstaat bevindt en van wie
deze klanten afhangen wanneer zij van internationale
roamingdiensten gebruikmaken. Deze beperking kan
ook de doeltreffendheid verminderen van maatregelen
die door afzonderlijke lidstaten worden genomen op ba
sis van de voor hen overblijvende bevoegdheid om regels
ter bescherming van de consument vast te stellen.

(19)

De retail- en wholesaleroamingmarkten hebben unieke
kenmerken die buitengewone maatregelen rechtvaardigen
welke verder gaan dan de mechanismen die voor het
overige in het regelgevingskader voor elektronische com
municatie van 2002 beschikbaar zijn.

(20)

Er moet een gemeenschappelijke, geharmoniseerde aan
pak worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat de ge
bruikers van terrestrische publieke mobielecommunicatie
netwerken wanneer zij binnen de Unie reizen, geen bui
tensporige tarieven betalen voor roamingdiensten in de
Unie, en tegelijkertijd de vrije mededinging op het gebied
van roamingdiensten tussen de roamingaanbieders wordt
versterkt, een hoog niveau van consumentenbescherming
wordt geboden en zowel prikkels voor innovatie als de
keuzemogelijkheden voor de consument blijven gehand
haafd. Gezien de grensoverschrijdende aard van de be
trokken diensten is deze gemeenschappelijke aanpak no
dig opdat de roamingaanbieders kunnen werken binnen
één samenhangend regelgevingskader dat gebaseerd is op
objectieve criteria.

(21)

Verordening (EG) nr. 717/2007 verstrijkt op 30 juni
2012. Voordat deze verordening verstrijkt, heeft de Com
missie overeenkomstig artikel 11 daarvan een evaluatie
uitgevoerd waarbij zij diende na te gaan of de doelstel
lingen van die verordening verwezenlijkt waren en zij de
ontwikkeling moest evalueren van de wholesale- en re
tailtarieven voor de levering aan roamende klanten van
gespreks-, sms- en datacommunicatiediensten. In haar
verslag aan het Europees Parlement en de Raad van
6 juli 2011 over de evaluatie van de resultaten van Ver
ordening (EG) nr. 717/2007 kwam de Commissie tot de
conclusie dat de geldigheid van Verordening (EG)
nr. 717/2007 diende te worden verlengd tot na 30 juni
2012.

(22)

Uit de gegevens over de ontwikkeling van de tarieven
voor gespreks-, sms- en dataroamingdiensten in de
Unie sedert de inwerkingtreding van Verordening (EG)
nr. 717/2007, met name de gegevens van de nationale
regelgevende instanties die ieder kwartaal via het Berec
worden meegedeeld, blijkt niet dat de concurrentie op
retail- of wholesaleniveau een toereikend niveau heeft
bereikt en dat er na juni 2012 zonder regelgeving sprake
zal zijn van duurzame concurrentie. Uit deze gegevens
blijkt dat de retail- en wholesaleroamingtarieven nog al
tijd veel hoger zijn dan de binnenlandse prijzen en rond
de bij Verordening (EG) nr. 717/2007, vastgestelde pla
fonds blijven liggen en dat er onder deze plafonds slechts
beperkte concurrentie is.

(23)

Het verstrijken op 30 juni 2012 van de geldigheid van de
prijsplafonds die op grond van Verordening (EG)
nr. 717/2007 van toepassing zijn op roamingdiensten
op wholesale- en retailniveau binnen de Unie zou der
halve een groot risico inhouden dat het gebrek aan con
currentiedruk op de interne markt voor roamingdiensten
en de prikkel voor roamingaanbieders om hun inkom
sten uit roaming te maximaliseren, zouden leiden tot
retail- en wholesaletarieven voor roaming in de Unie
die geen redelijke weerspiegeling vormen van de onder
liggende kosten van de levering van de dienst, waardoor
de doelstellingen van die verordening in het gedrang

Bijgevolg is er druk op de lidstaten om maatregelen te
treffen om het niveau van de internationale roamingta
rieven aan te pakken maar de praktijk heeft uitgewezen
dat het door het regelgevingskader voor elektronische
communicatie van 2002 ingestelde mechanisme voor re
gulering ex ante door de nationale regelgevende instan
ties niet volstaat om het voor die instanties mogelijk te
maken om op dit specifieke gebied op een beslissende
wijze op te treden in het belang van de consument.

(16)

Voorts werd de Commissie in de resolutie van het Euro
pees Parlement inzake Europese elektronischecommuni
catieregelgeving en -markten (1) verzocht nieuwe initia
tieven te nemen om de hoge kosten van het grensover
schrijdende mobiele-telefoonverkeer terug te dringen, ter
wijl de Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 con
cludeerde dat een gericht, doeltreffend en geïntegreerd
beleid voor de informatie- en communicatietechnologie
(ICT), zowel op het niveau van de Unie als op nationaal
niveau, essentieel is voor het behalen van de doelstellin
gen van economische groei en productiviteit, en in dat
verband wees op het belang van lagere roamingtarieven
voor het concurrentievermogen.

(17)

Het regelgevingskader voor elektronische communicatie
van 2002 was bedoeld, op basis van de overwegingen
die toen duidelijk waren, om alle handelsbelemmeringen
tussen de lidstaten op het gebied dat door dit kader werd
geharmoniseerd, weg te werken, onder meer maatregelen
die gevolgen hebben voor de roamingtarieven. Dit mag
evenwel niet beletten dat geharmoniseerde regels worden
aangepast uit hoofde van andere overwegingen teneinde
met de meest doeltreffende middelen de concurrentie op
de interne markt voor roamingdiensten te stimuleren en
een hoog niveau van consumentenbescherming te be
werkstelligen.

(18)

Deze verordening dient derhalve een afwijking van de
regels toe te staan, die anderszins toepasselijk zijn onder
het regelgevingskader voor elektronische communicatie
van 2002, in het bijzonder de kaderrichtlijn, namelijk
dat de tarieven voor dienstverlening moeten worden be
paald door commerciële overeenkomsten in de afwezig
heid van aanmerkelijke marktmacht, en daarbij de invoe
ring vergemakkelijken van aanvullende verplichtingen op
basis van regulering, die rekening houden met de speci
fieke kenmerken van roamingdiensten in de Unie.

(1) PB C 285 E van 22.11.2006, blz. 143.
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zouden komen. De regelgevende maatregelen op de
markt voor mobiele-roamingdiensten moeten derhalve
na 30 juni 2012 worden verlengd om te zorgen voor
de soepele werking van de interne markt door de con
currentie zich te laten ontwikkelen en er tegelijk voor te
zorgen dat consumenten, in vergelijking met concurre
rende nationale tarieven, geen buitensporige tarieven
worden aangerekend.
(24)

(25)

(26)

De in artikel 8 van de kaderrichtlijn vastgestelde beleids
doelstelling volgens welke eindgebruikers in staat moeten
zijn informatie te raadplegen of te verspreiden, of gebruik
te maken van toepassingen en diensten naar keuze moet
door de nationale regelgevende instanties worden bevor
derd.
Om de ontwikkeling van een efficiëntere, beter geïnte
greerde en meer concurrerende markt voor roamingdien
sten mogelijk te maken moeten ondernemingen vrij kun
nen onderhandelen over wholesaletoegang voor het aan
bieden van roamingdiensten. Belemmeringen voor de
toegang tot dergelijke wholesaleroamingdiensten die het
gevolg zijn van de verschillende onderhandelingsposities
en de verschillende mate waarin ondernemingen eigenaar
zijn van de infrastructuur, moeten worden weggewerkt.
Exploitanten van mobiele virtuele netwerken en weder
verkopers van mobielecommunicatiediensten zonder hun
eigen netwerkinfrastructuur verlenen typisch roaming
diensten op basis van commerciële overeenkomsten
over wholesaleroaming met exploitanten van mobiele
gastnetwerken in dezelfde lidstaat. Het risico bestaat
evenwel dat commerciële onderhandelingen exploitanten
van mobiele virtuele netwerken en wederverkopers on
voldoende ruimte laten om de concurrentie te bevorde
ren door middel van lagere tarieven. Door het invoeren
van wholesaleplafonds en van een verplichting om toe
gang te verlenen zullen deze obstakels verdwijnen en
zullen de exploitanten van mobiele virtuele netwerken/
wederverkopers en de exploitanten van mobiele netwer
ken op voet van gelijkheid onderhandelen, hetgeen de
ontwikkeling van alternatieve, innovatieve en Uniewijde
roamingdiensten en -aanbiedingen voor klanten ten
goede zou komen. De voorschriften van het regelgevings
kader van 2002 voor elektronische communicatie, met
name de kaderrichtlijn en de toegangsrichtlijn, verhinde
ren dat dit probleem kan worden opgelost via het op
leggen van verplichtingen aan exploitanten met aanzien
lijke marktmacht.
Derhalve moet verplicht worden gesteld dat wordt vol
daan aan elk redelijk verzoek om wholesaletoegang tot
openbare mobielecommunicatienetwerken voor het aan
bieden van roamingdiensten. Dergelijke toegang moet
sporen met de behoeften van wie om toegang verzoekt.
Toegang kan alleen worden geweigerd op basis van ob
jectieve criteria als technische haalbaarheid of de nood
zaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. In
geval van weigering van toegang moet de benadeelde
partij de mogelijkheid hebben om de zaak voor te leggen
voor geschillenbeslechting in overeenstemming met de in
deze verordening vastgestelde procedure. Om gelijke con
currentievoorwaarden te waarborgen moet wholesaletoe
gang voor het aanbieden van roamingdiensten worden
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toegestaan overeenkomstig de in deze verordening vast
gestelde regelgevende bepalingen op wholesaleniveau en
rekening houdend met de verschillende kostenelementen
die nodig zijn om dergelijke diensten aan te bieden. Een
consistent regelgevingsbeleid inzake wholesaletoegang
voor het aanbieden van roamingdiensten dient bij te
dragen aan het verhelpen van distorsies tussen de lid
staten. Het Berec dient in overleg met de Commissie en
in samenwerking met de belanghebbenden richtsnoeren
op te stellen betreffende wholesaletoegang met het oog
op het aanbieden van roamingdiensten.

(27)

De verplichting toegang tot wholesaleroaming te verlenen
dient zowel het verlenen van rechtstreekse wholesaleroa
mingdiensten als het verlenen van roamingdiensten op
wholesalebasis voor wederverkoop aan derden te omvat
ten. De verplichting toegang tot wholesaleroaming te ver
lenen dient tevens in te houden dat exploitanten van
mobiele netwerken verplicht zijn om exploitanten van
mobiele virtuele netwerken en wederverkopers in staat
te stellen gereglementeerde wholesaleroamingdiensten te
kopen van wholesaleaankoopgroeperingen die één toe
gangspunt en een gestandaardiseerd platform voor roa
mingovereenkomsten in de hele Unie aanbieden. Om
ervoor te zorgen dat exploitanten roamingaanbieders,
binnen een redelijke termijn, toegang verlenen tot alle
faciliteiten die nodig zijn voor rechtstreekse toegang tot
wholesaleroaming en toegang tot wholesaleroaming,
moet een referentieofferte worden gepubliceerd met de
standaardvoorwaarden voor directe toegang tot wholesa
leroaming en toegang tot wholesaleroaming via doorver
koop. De bekendmaking van de referentieofferte mag
geen belemmering vormen voor commerciële onderhan
delingen tussen om toegang verzoekende en toegang
aanbiedende partijen over het prijsniveau van de defini
tieve wholesaleovereenkomst of over aanvullende dien
sten met betrekking tot wholesaletoegang die verder
gaan dan wat nodig is voor rechtstreekse toegang tot
wholesaleroaming en toegang tot wholesaleroaming via
doorverkoop.

(28)

De verplichting wholesaletoegang voor roamingdiensten
te verlenen moet alle componenten omvatten die nodig
zijn om roamingdiensten te kunnen aanbieden zoals: net
werkonderdelen en bijbehorende faciliteiten; relevante
programmatuursystemen waaronder operationele onder
steuningssystemen, informatiesystemen of databanken
voor reservering, levering, bestelling, onderhouds- en her
stelverzoeken en facturering, nummervertaling of syste
men met vergelijkbare functionaliteit; mobiele netwerken
en virtuele netwerkdiensten.

(29)

Indien partijen die verzoeken om toegang tot wholesale
roaming via doorverkoop, verzoeken om toegang tot
faciliteiten of diensten in aanvulling op wat nodig is
voor het verlenen van retailroamingdiensten, kunnen ex
ploitanten van een mobiel netwerk billijke en redelijke
prijzen voor deze faciliteiten en diensten berekenen. Deze
aanvullende faciliteiten en diensten kunnen onder meer
diensten met een toegevoegde waarde, aanvullende soft
ware en informatiesystemen of factureringsovereenkom
sten zijn.
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Omdat mobielecommunicatiediensten als bundels van
zowel binnenlandse als roamingdiensten worden ver
kocht, beschikt de consument voor roamingdiensten
slechts over beperkte keuzemogelijkheden. Een dergelijke
bundeling leidt tot minder transparantie inzake roaming
diensten aangezien het moeilijk is om de individuele on
derdelen van de bundels te vergelijken. Bijgevolg is er
nog geen zichtbare concurrentie tussen de exploitanten
op basis van de roamingcomponent van de mobiele bun
dels. De beschikbaarheid van roaming als afzonderlijke
dienstverlening faciliteren zou de structurele problemen
aanpakken door consumenten beter bewust te maken
van de roamingtarieven, een afzonderlijke keuze voor
roamingdiensten mogelijk te maken en derhalve de con
currentiedruk aan de vraagzijde te verhogen. Deze maat
regel zal derhalve bijdragen tot de goede werking van de
interne markt voor roamingdiensten.

(31)

De laatste jaren is de vraag van consumenten en bedrij
ven naar mobiele datadiensten aanzienlijk gestegen. Door
de hoge kosten van dataroaming worden consumenten
en bedrijven die in de Unie grensoverschrijdend werken,
ernstig belemmerd om deze diensten te gebruiken. Aan
gezien de markt nog in zijn kinderschoenen staat en de
vraag van de consument naar dataroaming snel stijgt,
zouden gereguleerde retailtarieven de prijzen alleen
rond de voorgestelde maximumtarieven kunnen houden,
zoals blijkt in relatie tot Verordening (EG) nr. 717/2007,
in plaats van de prijzen verder naar beneden te drukken,
wat derhalve de noodzaak voor verdere structurele maat
regelen bevestigt.

(32)

Klanten moeten gemakkelijk en, afhankelijk van de tech
nische oplossing, binnen zo kort mogelijke tijd zonder
boete gratis kunnen overstappen op een andere aanbieder
van roamingdiensten of tussen andere aanbieders van
roamingdiensten. Klanten moeten in een duidelijke, be
grijpelijke en makkelijk toegankelijke vorm over deze
mogelijkheid worden geïnformeerd.

(33)

(34)

Consumenten moeten het recht krijgen om op een klant
vriendelijke wijze te kiezen voor de verkoop van roa
mingdiensten die losstaat van hun binnenlands mobiel
pakket. Er bestaan momenteel diverse methoden voor
de technische implementatie van de afzonderlijke ver
koop van gereguleerde roamingdiensten, waaronder een
dual International Mobile Subscriber Identity (IMSI) (twee
afzonderlijke IMSI op dezelfde simkaart), een enkele IMSI
(de binnenlandse en de roamingaanbieders delen één
IMSI) en combinaties van deze twee opties, waarbij de
technische modaliteit niet verhindert dat de klant toegang
heeft tot gereguleerde dataroamingdiensten die recht
streeks op een bezocht netwerk worden verleend, door
middel van regelingen tussen de exploitant van het thuis
netwerk en de exploitant van het bezochte netwerk.

Hoge tarieven voor dataroaming weerhouden klanten er
van om mobiele datadiensten te gebruiken wanneer zij in
de Unie reizen. Gelet op de toenemende vraag naar en
het toenemende belang van dataroamingdiensten, zouden
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er geen obstakels mogen zijn om alternatieve dataroa
mingdiensten te gebruiken die direct op een bezocht net
werk, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, aan klanten wor
den verleend, ongeacht de bestaande roamingovereen
komsten of regelingen met aanbieders van binnenlandse
mobielecommunicatiediensten en zonder bijkomende
kosten voor de gebruikers. Wanneer dat nodig is, om
dataroamingdiensten rechtstreeks op een bezocht net
werk aan te bieden, dienen binnenlandse aanbieders en
aanbieders van dataroamingdiensten samen te werken
zodat klanten ongehinderd toegang hebben tot deze
diensten en ervan gebruik kunnen maken, en de con
tinuïteit van de verlening van andere roamingdiensten
gewaarborgd is.
(35)

In deze verordening dienen geen specifieke technische
modaliteiten te worden voorgeschreven voor de afzon
derlijke verkoop van roamingdiensten, maar moet het
pad worden geëffend voor de meest doeltreffende en
efficiënte oplossing, inclusief een gecombineerde oplos
sing, die de Commissie op basis van de input van het
Berec moet ontwikkelen; wel moeten criteria worden
vastgesteld met betrekking tot de technische kenmerken
waaraan de technische oplossing voor de afzonderlijke
verkoop van roamingdiensten moet voldoen. Deze crite
ria moeten onder meer inhouden dat de oplossing in de
hele Unie op een gecoördineerde en geharmoniseerde
manier wordt ingevoerd en moeten ervoor zorgen dat
consumenten de mogelijkheid krijgen snel en eenvoudig
een andere aanbieder van roamingdiensten te kiezen zon
der hun nummer te wijzigen. Voorts mag roaming buiten
de Unie of door klanten uit derde landen binnen de Unie
niet worden verhinderd.

(36)

Er moet een betere samenwerking en coördinatie tussen
exploitanten van mobiele netwerken tot stand worden
gebracht om een gecoördineerde en goede technische
ontwikkeling van het aanbieden van afzonderlijke roa
mingdiensten technisch mogelijk te maken, en om de
toegang tot rechtstreeks op een bezocht netwerk aange
boden dataroamingdiensten niet te verhinderen. Daartoe
moeten de betreffende basisbeginselen en methoden na
der worden uitgewerkt om een snelle aanpassing aan
gewijzigde omstandigheden en technologische ontwikke
lingen mogelijk te maken. Het Berec dient, in samenwer
king met de belanghebbenden, de Commissie te assiste
ren bij het ontwikkelen van de technische elementen om
de afzonderlijke verkoop van roamingdiensten mogelijk
te maken, en om de toegang tot rechtstreeks op een
bezocht netwerk aangeboden dataroamingdiensten niet
te verhinderen. Indien nodig moet de Commissie een
Europese normalisatie-instantie het mandaat geven voor
het wijzigen van de desbetreffende standaarden die nodig
zijn voor een geharmoniseerde invoering van de afzon
derlijke verkoop van gereguleerde retailroamingdiensten.

(37)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgenvoor de uit
voering van de bepalingen van deze verordening, moeten
aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toe
gekend ten aanzien van uitvoeringsbepalingen inzake in
formatieverplichtingen van binnenlandse aanbieders en
inzake een technische oplossing voor de afzonderlijke
verkoop van roamingdiensten. Die bevoegdheden
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wholesalekosten die op hun beurt zouden kunnen leiden
tot lagere tarieven voor de consumenten, bestaat de
meest doeltreffende en evenredige wijze om de tarieven
voor het initiëren en ontvangen van roamingoproepen
binnen de Unie te reguleren in de vaststelling op EUniveau van een maximaal gemiddeld tarief per minuut
op het wholesaleniveau en van maximumtarieven op re
tailniveau, door middel van het bij Verordening (EG)
nr. 717/2007 ingevoerde eurotarief, dat werd aangevuld
met het bij Verordening (EG) nr. 544/2009 (2) ingevoerde
euro-sms-tarief en dat dient te worden uitgebreid door
het eurodatatarief waarin deze verordening voorziet. Het
gemiddelde wholesaletarief moet worden toegepast tus
sen twee exploitanten binnen de Unie gedurende een
bepaald tijdvak.

moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening
(EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de alge
mene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn
op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie contro
leren (1).

(38)

Rekening houdend met deze verordening en de krachtens
deze verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen
dient het Berec de mogelijkheid te hebben om op eigen
initiatief specifieke technische richtsnoeren opstellen over
de aparte verkoop van gereguleerde retailroamingdiensten
of andere aangelegenheden die onder deze verordening
vallen.

(39)

Om de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retailroa
mingdiensten volledig te doen slagen, moet deze verkoop
worden gekoppeld aan de verplichting wholesaletoegang
te verlenen voor het aanbieden van roamingdiensten zo
dat het voor nieuwe of bestaande spelers, waaronder
grensoverschrijdende dienstaanbieders, gemakkelijker
wordt om de markt te betreden. Deze oplossing zou
distorsies tussen de lidstaten vermijden door te zorgen
voor een consequent regelgevend beleid en aldus bij te
dragen tot de ontwikkeling van de interne markt. Omdat
exploitanten een redelijke termijn moeten krijgen om
zich op technisch niveau voor te bereiden op het invoe
ren van de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retail
roamingdiensten, zullen de structurele maatregelen pas
na een bepaalde periode resulteren in een reële interne
markt met voldoende concurrentie. Daarom moeten de
maximum wholesaletarieven voor gespreks-, sms-, en da
taroamingdiensten alsmede de preventieve plafonds voor
dergelijke diensten op de retailmarkt tijdelijk op een pas
send niveau worden behouden om ervoor te zorgen dat
de bestaande voordelen voor de consument tijdens de
overgangsperiode voor de invoering van dergelijke struc
turele maatregelen worden gehandhaafd.

(40)

(41)

Met betrekking tot de verlenging van de tijdelijke prijs
regulering moeten er om de belangen van de roamende
klant te beschermen verplichtingen op basis van regule
ring worden ingevoerd, zowel op retail- als op wholesale
niveau, aangezien uit ervaring is gebleken dat een ver
laging van de wholesaletarieven voor roamingdiensten in
de Unie, wegens het ontbreken van stimulansen daartoe,
vaak niet leidt tot lagere roamingtarieven op retailniveau.
Anderzijds kan actie om het niveau van de retailtarieven
te verlagen zonder het probleem van de wholesalekosten
voor de levering van de desbetreffende diensten aan te
pakken, het correct functioneren van de interne markt
voor roamingdiensten verstoren en een sterkere mededin
ging in de weg staan.

Totdat structurele maatregelen voldoende concurrentie
op de interne markt voor roamingdiensten hebben ge
bracht en aldus kunnen leiden tot verlagingen van de

(1) PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
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(42)

De tijdelijke eurogespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven
moeten worden vastgesteld op een preventief niveau
waarop een voldoende marge voor de roamingaanbieders
is gegarandeerd en waarop concurrerende roamingaan
biedingen tegen lagere tarieven worden gestimuleerd en
dat tegelijk waarborgt dat de voordelen voor de con
sument tijdens de overgangsfase voor de invoering van
de structurele maatregelen niet alleen behouden blijven
maar nog toenemen. Tijdens die periode dienen de roa
mingaanbieders de consumenten actief te informeren
over de eurotarieven en deze aan al hun roamende klan
ten aan te bieden, kosteloos en op een duidelijke en
transparante wijze.

(43)

De tijdelijke eurogespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven
die aan roamende klanten dienen te worden aangeboden,
moeten een redelijke marge boven de wholesalekosten
van de verstrekking van een roamingdienst weerspiege
len, terwijl de roamingaanbieders de vrijheid behouden
om de concurrentie aan te gaan door hun aanbod te
differentiëren en hun tariefstructuur aan te passen aan
de marktomstandigheden en de voorkeuren van de con
sument. De preventieve plafonds mogen geen afbreuk
doen aan de concurrentievoordelen van structurele maat
regelen en kunnen worden opgeheven zodra gebleken is
dat de structurele maatregelen concrete voordelen opleve
ren voor de consument. Deze reguleringsaanpak moet
niet gelden voor het deel van het tarief dat wordt aange
rekend voor het aanbieden van diensten met een toege
voegde waarde, maar enkel voor de tarieven voor de
aansluiting op deze diensten.

(44)

Deze reguleringsaanpak moet op een eenvoudige wijze
kunnen worden ingevoerd en gecontroleerd teneinde de
administratieve belasting te minimaliseren voor zowel de
exploitanten en roamingaanbieders waarop de voorschrif
ten ervan gelden, als de nationale regelgevende instanties
die verantwoordelijk zijn voor toezicht en handhaving.

(2) 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 telefoonnet
werken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn
2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (PB L 167 van
29.6.2009, blz. 12).
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De aanpak moet ook transparant zijn en direct begrijpe
lijk voor alle mobiele klanten in de Unie. Verder zou
hiermee zekerheid en voorspelbaarheid moeten worden
geboden voor exploitanten die wholesale- en retailroa
mingdiensten aanbieden. Daarom moeten in deze ver
ordening de maximale tarieven per minuut op wholesaleen retailniveau worden vermeld en uitgedrukt in geld
bedragen.

(45)

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

(46)

Het tijdelijke op retailniveau toepasselijke eurogespreks
tarief moet roamende klanten de zekerheid bieden dat zij
geen buitensporig hoge tarieven moeten betalen wanneer
zij een gereguleerd roaminggesprek initiëren of ontvan
gen, en moet de roamingaanbieders voldoende ruimte
geven om de door hen aan de consument aangeboden
producten te differentiëren.

(47)

Tijdens de overgangsperiode met preventieve plafonds
moeten alle klanten de mogelijkheid hebben om zonder
bijkomende kosten of voorwaarden een eenvoudig roa
mingtarief te kiezen dat niet hoger is dan de maximum
tarieven en hierover te worden geïnformeerd. Dankzij een
redelijke marge tussen wholesalekosten en retailprijzen
moeten de roamingaanbieders al hun specifieke roaming
kosten op retailniveau kunnen dekken, met inbegrip van
een passend deel van de marketingkosten en van gesub
sidieerde mobiele telefoons, en houden zij voldoende
over om een redelijke winst te boeken. De tijdelijke euro
gespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven vormen een
passend middel om enerzijds de consument te bescher
men en anderzijds de roamingaanbieder flexibiliteit te
bieden. Parallel met het wholesaleniveau moeten de maxi
mumgrenzen van de eurogespreks-, euro-sms- en euro
datatarieven jaarlijks dalen.
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(48)

Tijdens de overgangsperiode met preventieve plafonds
moeten nieuwe roamende klanten op duidelijke en be
grijpelijke wijze volledig worden ingelicht over de be
staande tarieven voor roaming binnen de Unie, met in
begrip van de tarieven die in overeenstemming zijn met
de tijdelijke eurogespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven.
Bestaande roamende klanten moet de mogelijkheid wor
den geboden om binnen een bepaald tijdsbestek te kiezen
voor een nieuw tarief dat in overeenstemming is met de
tijdelijke eurogespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven, of
voor andere roamingtarieven. Voor bestaande roamende
klanten die binnen dat tijdsbestek geen keuze hebben
gemaakt, moet onderscheid worden gemaakt tussen de
genen die reeds voor de inwerkingtreding van deze ver
ordening gekozen hadden voor een specifiek roamingta
rief of -pakket, en degenen die dat niet hadden gedaan.
Klanten die onder deze laatste categorie vallen, moeten
automatisch een tarief krijgen dat voldoet aan deze ver
ordening. Roamende klanten die al specifieke roamingta
rieven- of pakketten hebben die aan hun persoonlijke
vereisten beantwoorden en die op die grond hun keuze
hebben gemaakt, zouden hun eerder gekozen tarief of
pakket moeten behouden indien zij, na te zijn gewezen
op hun huidige tariefvoorwaarden en de geldende euro
tarieven, de keuze aan hun roamingaanbieder kenbaar
maken om dat tarief te handhaven. Dergelijke specifieke
roamingtarieven kunnen bijvoorbeeld vaste roamingtarie
ven omvatten, niet-publieke tarieven, tarieven met aan
vullende vaste roamingtarieven, tarieven met bedragen
per minuut die lager zijn dan het maximale euro
gespreks-, euro-sms- en eurodatatarieven of tarieven
met set-up charges.

(49)

Aangezien deze verordening een speciale maatregel als
bedoeld in artikel 1, lid 5, van de kaderrichtlijn moet
vormen, en aangezien leveranciers van roamingdiensten
in de Unie zich op grond van deze verordening verplicht
zouden kunnen zien veranderingen aan te brengen in
hun retail-roamingtarieven om aan de voorschriften van
deze verordening te voldoen, zouden mobiele klanten
aan die veranderingen geen rechten mogen ontlenen
om uit hoofde van nationale wetten waarin het regelge
vingskader voor elektronische communicatie van 2002 is
omgezet, hun contracten op te zeggen.

(50)

Deze verordening hoeft geen belemmering te vormen
voor de invoering van innovatieve consumentenaanbie
dingen die voordeliger zijn dan de in deze verordening
bepaalde tijdelijke eurogespreks-, euro-sms- en eurodata
tarieven, maar zou eerder innoverende aanbiedingen aan
roamende klanten voor lagere tarieven moeten aanmoe
digen, met name in antwoord op de extra concurrentie
druk die wordt gecreëerd door de structurele bepalingen
waarin deze verordening voorziet. Deze verordening
schrijft niet voor dat roamingtarieven opnieuw worden
ingevoerd waar zij eventueel volledig zijn afgeschaft en
evenmin dat bestaande roamingtarieven worden ver
hoogd tot de in deze verordening vastgestelde tijdelijke
preventieve plafonds.
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Wanneer maximumtarieven niet in euro worden uit
gedrukt, moeten de toepasselijke initiële plafonds en de
herziene waarden van die plafonds vastgesteld worden in
de betrokken munteenheid door middel van toepassing
van de referentiewisselkoersen die op de in deze verorde
ning bepaalde data worden bekendgemaakt in het Publi
catieblad van de Europese Unie. Indien er op de betrokken
datum geen bekendmaking plaatsvindt, dienen de refe
rentiewisselkoersen toegepast te worden die zijn bekend
gemaakt in het eerste Publicatieblad van de Europese Unie
volgende op die datum waarin dergelijke referentiewissel
koersen zijn opgenomen. Om de consument te bescher
men tegen stijgende retailtarieven voor gereglementeerde
roamingdiensten (gereguleerde gespreks-, sms- en data
roamingdiensten) als gevolg van schommelingen in de
referentiewisselkoers van valuta's anders dan de euro,
moet een lidstaat wiens munt niet de euro is bij het
bepalen van maximum retailtarieven in zijn munt de
mogelijkheid worden geboden het gemiddelde van een
aantal referentiewisselkoersen gedurende een bepaalde pe
riode toe te passen.

Sommige exploitanten van mobiele netwerken factureren
wholesalegesprekken op roamingniveau op basis van een
minimumperiode die oploopt tot 60 seconden, terwijl de
meeste tarieven voor wholesaleverbindingen per seconde
worden vastgesteld. Dit verstoort de concurrentie tussen
deze exploitanten en de exploitanten die andere metho
den hanteren voor de facturering, en ondermijnt de con
sequente toepassing van de maximum wholesale-tarieven
die bij deze verordening zijn ingevoerd. Het verhoogt
bovendien de wholesalekosten en heeft daardoor nega
tieve gevolgen voor de prijsstelling van gespreksroaming
diensten op retailniveau. Exploitanten van mobiele net
werken moeten derhalve worden verplicht de levering op
wholesale-niveau van gereguleerde oproepen met roa
ming per seconde te factureren.

(53)

Volgens ramingen van de ERG, de voorloper van het
Berec, leidt de praktijk van exploitanten van mobiele net
werken om intervallen van meer dan één seconde te
factureren wanneer zij roamingdiensten op retailniveau
in rekening brengen, tot een verhoging van een doorsnee
eurogesprekstariefrekening met 24 % voor geïnitieerde en
19 % voor ontvangen oproepen. Voorts heeft de ERG
verklaard dat deze verhogingen een vorm van verborgen
kosten zijn, omdat zij voor de meeste consumenten niet
transparant zijn. De ERG doet dan ook de dringende
aanbeveling een oplossing te zoeken voor de verschil
lende factureringspraktijken die op retailniveau op het
eurogesprekstarief worden toegepast.

(54)

Hoewel Verordening (EG) nr. 717/2007 door middel van
het eurotarief in de Unie heeft voorzien in een gemeen
schappelijke aanpak om ervoor te zorgen dat roamende
klanten voor gereguleerde roaminggesprekken geen bui
tensporige prijzen worden aangerekend, wordt een con
sequente toepassing ervan ernstig ondermijnd door de
verschillende factureringspraktijken van de exploitanten
van mobiele netwerken. Dit betekent ook dat er ondanks
de grensoverschrijdende aard van Uniedekkende roaming
diensten verschillende aanpakken bestaan voor de
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facturering van gereguleerde roaminggesprekken die de
concurrentievoorwaarden in de interne markt verstoren.

(55)

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

(56)

Aanbieders die gereguleerde roaminggesprekken op re
tailniveau aanbieden, moeten derhalve worden verplicht
hun klanten alle gesprekken waarvoor een eurogespreks
tarief geldt per seconde te factureren met alleen de mo
gelijkheid een minimumaanvangsperiode te factureren
van ten hoogste 30 seconden voor geïnitieerde oproepen.
Op deze manier brengen roamingaanbieders redelijke
kosten in rekening voor de totstandbrenging van de ver
binding en wordt flexibiliteit geboden zodat zij kunnen
concurreren door kortere tariferingsperiodes aan te bie
den. Voor inkomende gesprekken waarvoor het euro
gesprekstarief geldt, is een dergelijke aanvangstariferings
periode niet gerechtvaardigd, omdat de onderliggende
wholesalekosten per seconde in rekening worden ge
bracht en eventuele specifieke kosten voor de totstand
brenging van de verbinding reeds door mobieleafgifteta
rieven zijn gedekt.

(57)

Op bezochte netwerken ontvangen voicemailberichten
dienen 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, bij
voorbeeld kosten voor het beluisteren.

(58)

Klanten in grensgebieden mogen geen onnodig hoge re
keningen krijgen als gevolg van onbedoelde roaming.
Roamingaanbieders dienen daarom redelijke maatregelen
te nemen om hun klanten te beschermen tegen roaming
kosten wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden
Dit houdt onder meer in dat consumenten door passende
informatieverstrekking in staat worden gesteld onbedoeld
roamen actief te voorkomen. Nationale regelgevende in
stanties dienen oog te hebben voor de situaties, waarin
consumenten problemen ondervinden met het betalen
van roamingkosten terwijl zij zich nog in hun lidstaat
bevinden, en dienen passende maatregelen te nemen om
dit probleem te verhelpen.

(59)

Voor sms-roamingdiensten, evenals in het geval van ge
spreksroamingdiensten, is er een aanzienlijk risico dat het
opleggen van verplichte wholesaleprijzen op zich niet
automatisch zal leiden tot lagere tarieven voor retailklan
ten. Anderzijds zouden maatregelen om het niveau van
de retailprijzen omlaag te brengen zonder iets te doen
aan het niveau van de wholesalekosten die verband hou
den met de levering van deze diensten, de positie van een
aantal roamingaanbieders, met name kleinere roaming
aanbieders, in gevaar kunnen brengen, omdat het risico
van tariefuitholling toeneemt.
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Gezien de specifieke structuur en de grensoverschrijdende
aard van de markt voor roamingdiensten heeft het regel
gevingskader voor elektronische communicatie van 2002
de nationale regelgevende instanties bovendien niet de
geschikte instrumenten geboden om de concurrentiepro
blemen die ten grondslag liggen aan het hoge niveau van
de wholesale- en retailprijzen voor gereguleerde smsroamingdiensten aan te pakken. Hierdoor functioneert
de interne markt niet soepel en is corrigerende regelge
ving geboden.

(61)

Regelgevingsverplichtingen moeten derhalve worden op
gelegd voor gereguleerde sms-roamingdiensten op whole
saleniveau zodat een betere verhouding ontstaat tussen
wholesaletarieven en de onderliggende kosten, en gedu
rende een overgangsperiode op retailniveau om de be
langen van roamende consumenten te beschermen tot de
structurele maatregelen effect sorteren.

(62)

Totdat de structurele maatregelen voldoende concurrentie
op de markt voor roamingdiensten hebben gebracht, be
staat de meest doelmatige en evenredige aanpak om het
prijsniveau voor gereguleerde sms-roamingdiensten op
retailniveau te reguleren in het op EU-niveau vaststellen
van een gemiddeld maximumtarief per sms-bericht dat
verzonden wordt vanuit een bezocht netwerk. Het ge
middelde wholesaletarief moet over een specifieke peri
ode worden toegepast tussen alle exploitanten binnen de
Unie.

(63)

Het maximum wholesaletarief voor gereguleerde sms-ro
amingdiensten moet alle kosten van de aanbieder van de
wholesaledienst omvatten, 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 een consequente toepassing
van de bij deze verordening vastgestelde regels mogen
wholesaleaanbieders van gereguleerde sms-roamingdien
sten derhalve geen afzonderlijk bedrag in rekening bren
gen voor de afgifte van sms-roamingberichten op hun
netwerk.

(64)

Om ervoor te zorgen dat de maximumtarieven voor smsroamingdiensten op wholesaleniveau een meer getrouwe
afspiegeling zijn van de onderliggende leveringskosten en
dat de concurrentie op de retailmarkt de kans krijgt om
zich te ontwikkelen, moeten de maximum wholesaleta
rieven voor gereguleerde sms de prijsdalingen volgen.

(65)

In Verordening (EG) nr. 544/2009 werd ervan uitgegaan
dat, bij gebrek aan structurele elementen die voor con
currentie op de markt voor roamingdiensten zorgen, de
invoering van een verplichting voor exploitanten van
mobiele netwerken om hun roamende klanten een eu
ro-sms-tarief aan te bieden dat een bepaald maximumta
rief niet overschrijdt, de meest doelmatige en evenredige
aanpak was om het retailprijsniveau voor sms-roaming
berichten in de Unie te reguleren.

(66)

Totdat de structurele maatregelen effect sorteren, moet
het tijdelijke euro-sms-tarief worden gehandhaafd op
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een preventief niveau dat de roamingaanbieders vol
doende marge biedt en tegelijkertijd zorgt voor een
meer getrouwe afspiegeling van de onderliggende aanbie
dingskosten en geen afbreuk doet aan de bestaande con
sumentenvoordelen.
(67)

Het tijdelijke euro-sms-tarief dat roamende klanten kan
worden aangeboden, moet derhalve een redelijke marge
inhouden ten opzichte van de kosten waarmee de le
vering van een gereguleerde sms-roamingdienst gepaard
gaat, waarbij roamingaanbieders kunnen concurreren
door hun aanbod te variëren en door de prijsstructuur
aan te passen aan de marktomstandigheden en de voor
keur van de consumenten. Een dergelijk preventief pla
fond moet worden vastgesteld op een niveau dat de con
currentievoordelen van structurele maatregelen niet ver
stoort en kan worden opgeheven zodra de structurele
maatregelen effect sorteren. Deze regelgevingsaanpak
mag niet van toepassing zijn op sms-diensten met toe
gevoegde waarde.

(68)

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

(69)

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

(70)

Een sms-bericht is een „Short Message Service”-tekst
bericht en onderscheidt zich duidelijk van andere berich
ten 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 ver
wezenlijkt, moeten eventuele wijzigingen van de tech
nische parameters van een sms-roamingbericht, waardoor
het gedifferentieerd wordt van een binnenlands sms-be
richt, worden verboden.

(71)

Uit gegevens die bijeen zijn gebracht door de nationale
regelgevende instanties blijkt dat de gemiddelde
wholesaletarieven voor dataroamingdiensten die worden
aangerekend door de exploitanten van bezochte netwer
ken aan de roamingaanbieders van roamende klanten
hoog blijven. Zelfs wanneer de wholesaletarieven een
neerwaartse trend vertonen, blijven zij zeer hoog in ver
houding tot de onderliggende kosten.

(72)

Dat het niveau van de wholesaletarieven voor dataroa
mingdiensten nog steeds erg hoog ligt, kan voornamelijk
worden toegeschreven aan de hoge wholesaletarieven die
worden aangerekend door exploitanten van niet-preferen
tiële netwerken. Deze tarieven zijn het gevolg van beper
kingen in verband met verkeerssturing, waardoor de ex
ploitanten 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
wholesalekosten. In sommige gevallen zijn de tarieven
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voor
dataroaming op wholesaleniveau die van toepassing zijn
op niet-preferentiële netwerken, zes maal hoger dan die
welke van toepassing zijn op het preferentiële netwerk.
Deze buitensporig hoge wholesaletarieven voor dataroa
mingdiensten leiden tot een aanzienlijke verstoring van
de concurrentievoorwaarden tussen mobiele exploitanten
in de Unie, die de soepele werking van de interne markt
ondermijnen. Zij maken het voorts moeilijker voor roa
mingaanbieders om hun wholesalekosten te voorspellen
en hun klanten transparante en concurrerende retailprijs
pakketten aan te bieden. Omdat de nationale regelge
vende instanties deze problemen op nationaal niveau
minder doelmatig kunnen aanpakken, moet een maxi
mum wholesaletarief worden vastgesteld voor wholesale
prijzen voor dataroamingdiensten. Regelgevingsverplich
tingen moeten derhalve worden opgelegd voor geregu
leerde dataroamingdiensten op wholesaleniveau om een
redelijker verband te leggen tussen wholesaletarieven en
de onderliggende kosten, en op retailniveau om de be
langen van roamende consumenten te beschermen.

(73)

(74)

(75)

tijdelijk eurodatatarief aan te bieden dat niet hoger ligt
dan een vastgestelde maximumtarief. Het eurodatatarief
moet worden vastgesteld op een preventief niveau dat de
roamingaanbieders, totdat de structurele maatregelen ef
fect sorteren, voldoende marge biedt en tegelijkertijd een
meer getrouwe afspiegeling van de onderliggende aanbie
dingskosten waarborgt.

(76)

Het tijdelijke eurodatatarief dat roamende klanten kan
worden aangeboden, moet derhalve een redelijke marge
inhouden ten opzichte van de kosten waarmee de le
vering van een gereguleerde dataroamingdienst gepaard
gaat, waarbij roamingaanbieders kunnen concurreren
door hun aanbod te variëren en door de prijsstructuur
aan te passen aan de marktomstandigheden en de voor
keur van de consumenten. Een dergelijk preventief pla
fond moet worden vastgesteld op een niveau dat de con
currentievoordelen van structurele maatregelen niet ver
stoort en kan worden opgeheven zodra blijkt dat de
structurele maatregelen concrete en blijvende voordelen
voor de consument opleveren. Naar analogie van de voor
gespreks- en sms-roamingdiensten gevolgde aanpak en
gelet op de verwachte daling van de onderliggende kos
ten voor het aanbieden van dataroamingdiensten, moeten
de gereguleerde maximumprijzen voor het tijdelijke euro
datatarief een dalende trend volgen.

(77)

Een tijdelijk eurodatatarief moet automatisch van toepas
sing zijn op elke nieuwe of bestaande roamende klant die
niet vrijwillig kiest of heeft gekozen voor een bijzonder
dataroamingtarief of een pakket roamingdiensten met in
begrip van gereguleerde dataroamingdiensten.

(78)

Om te waarborgen dat consumenten betalen voor de
datadiensten die zij daadwerkelijk gebruiken en de pro
blemen te voorkomen die na de invoering van Verorde
ning (EG) nr. 717/2007 zijn ontstaan, waarbij verkapte
heffingen voor gespreksdiensten werden aangerekend op
basis van de door exploitanten gehanteerde tariefmecha
nismen, moet het tijdelijke eurodatatarief per kilobyte
worden gefactureerd. Dergelijke tarifering spoort met
het tariefsysteem dat op wholesaleniveau reeds wordt
toegepast.

(79)

Roamingaanbieders mogen een vast maandtarief op basis
van een redelijk gebruik aanbieden waarin alles is in
begrepen en waarop geen maximumtarieven van toepas
sing zijn en dat alle roamingdiensten in de Unie kan
dekken.

(80)

Opdat alle gebruikers van mobiele spraaktelefonie er baat
bij hebben, moeten de tijdelijke retail-tariefvoorschriften
gelden ongeacht of roamende klanten een prepaid- dan
wel een postpaid-contract met hun roamingaanbieder
hebben en ongeacht of de roamingaanbieder een eigen
netwerk heeft, een exploitant van een virtueel mobiel
netwerk is dan wel een wederverkoper van mobiele
spraaktelefoniediensten is.

Roamingaanbieders mogen de roamende klant geen kos
ten in rekening brengen voor gereguleerde dataroaming
diensten, zolang de roamende klant niet akkoord is ge
gaan met de levering van de dienst.

De werkingssfeer van deze verordening moet de levering
van Uniewijde retail dataroamingdiensten omvatten. De
bijzondere kenmerken van de markten voor roaming
diensten die het vaststellen van Verordening (EG)
nr. 717/2007 en het opleggen van verplichtingen aan
mobiele exploitanten met betrekking tot het verrichten
van diensten op het gebied van roaminggesprekken en
-sms-berichten binnen de Unie rechtvaardigden, gelden
nu evenzeer voor de levering van retail dataroamingdien
sten in de Unie. Evenals gespreks- en sms-roamingdien
sten, worden dataroamingdiensten niet onafhankelijk op
nationaal niveau aangekocht, maar maken zij slechts deel
uit van een breder retailpakket dat klanten van hun roa
mingaanbieder kopen, zodat de concurrentie op dit ge
bied wordt beperkt. Gelet voorts op de grensoverschrij
dende aard van de diensten in kwestie, zijn de nationale
regelgevende instanties die verantwoordelijk zijn voor het
beschermen en bevorderen van de belangen van klanten
van mobiele netwerken die op hun grondgebied woon
achtig zijn, niet in staat het gedrag te controleren van de
exploitanten van het bezochte netwerk die zich in andere
lidstaten bevinden.

Zoals bij de reeds bestaande regelgevende maatregelen
voor gespreks- en sms-diensten en totdat de structurele
maatregelen voor voldoende concurrentie zorgen, bestaat
de meest doelmatige en evenredige aanpak om het prijs
niveau voor Uniewijde dataroamingdiensten tijdens een
overgangsperiode op retailniveau te reguleren, erin roa
mingaanbieders te verplichten hun roamende klanten een
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Wanneer leveranciers van mobiele-telefoniediensten in de
Unie de voordelen van interoperabiliteit en eind-tot-eind
verbindingen voor hun klanten in gevaar zien komen als
gevolg van de beëindiging of dreigende beëindiging van
hun roamingovereenkomsten met exploitanten van mo
biele netwerken in andere lidstaten, of wanneer zij niet in
staat zijn hun klanten een dienst in een andere lidstaat
aan te bieden wegens het ontbreken van een overeen
komst met ten minste één wholesale-netwerkaanbieder,
moeten de nationale regelgevende instanties gebruikma
ken van de bevoegdheden waarover zij krachtens artikel 5
van de toegangsrichtlijn beschikken om te zorgen voor
de benodigde toegang en interconnectie om een derge
lijke eind-tot-eindverbinding en de interoperabiliteit van
diensten te verzekeren, daarbij rekening houdend met de
doelstellingen als vermeld in artikel 8 van de kaderricht
lijn, met name de totstandbrenging van een volledig wer
kende interne markt voor elektronischecommunicatie
diensten.

Om de transparantie van de retailtarieven voor roaming
diensten te vergroten en roamende klanten te helpen om
te beslissen hoe zij hun mobiele toestellen in het buiten
land gebruiken, moeten de leveranciers van mobielecom
municatiediensten hun roamende klanten kosteloos infor
matie aanbieden over de roamingtarieven die voor hen
gelden wanneer zij in de door hen bezochte lidstaat
gebruikmaken van roamingdiensten. Aangezien bepaalde
klanten wellicht goed op de hoogte zijn van de roaming
tarieven, moeten roamingaanbieders de mogelijkheid bie
den om op eenvoudig verzoek af te zien van deze au
tomatische boodschappendienst. Ook zouden de leveran
ciers hun klanten, mits zij zich in de Unie bevinden, op
verzoek en kosteloos actief aanvullende informatie moe
ten verstrekken over de tarieven per minuut, per sms of
per megabyte gegevens (inclusief btw) voor het initiëren
en ontvangen van telefoongesprekken en voor het zen
den en ontvangen van sms, mms en andere gegevens
communicatiediensten in de bezochte lidstaat.

Eveneens omwille van de transparantie dienen de leveran
ciers informatie te verstrekken over roamingtarieven, met
name de eurogespreks-, euro-sms- en eurogegevenstarie
ven en het vaste all-in tarief, als zij dat aanbieden, wan
neer een abonnement wordt genomen en telkens wan
neer de roamingtarieven gewijzigd worden. Roamingaan
bieders moeten met passende middelen, zoals op facturen
of via internet, tv-reclame of direct mail, informatie ver
strekken over roamingtarieven. Alle informatie en aan
biedingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn, vergelij
king toelaten en transparant zijn voor wat de prijzen en
kenmerken van de diensten betreft. Reclame voor roa
mingaanbiedingen en marketing naar consumenten toe
moeten volledig in overeenstemming zijn met de wetge
ving inzake consumentenbescherming, in het bijzonder
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en van
de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handels
praktijken van ondernemingen jegens consumenten op
de interne markt („richtlijn oneerlijke handelspraktij
ken”) (1). Roamingaanbieders dienen ervoor te zorgen
dat al hun roamende klanten zich bewust zijn van het

(1) PB L 149 van 11.6.2005, blz. 22.
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bestaan van gereguleerde tarieven tijdens de betrokken
periode en deze klanten een duidelijke en ondubbelzin
nige schriftelijke mededeling te sturen waarin de voor
waarden van de eurogespreks-, euro-sms- en eurogege
venstarieven worden beschreven, alsook het recht om
over te stappen naar en van die tarieven.

(84)

Voorts moeten maatregelen worden ingevoerd om de
transparantie van retailtarieven voor alle dataroamingta
rieven te verbeteren, met name om het probleem van
astronomisch hoge rekeningen, die een obstakel vormen
voor de soepele werking van de interne markt, uit de weg
te ruimen en roamende klanten de instrumenten te ver
schaffen die zij nodig hebben om hun uitgaven voor
dataroamingdiensten te bewaken en te beheersen. Even
min mag de ontwikkeling worden belemmerd van toe
passingen of technologieën die roamingdiensten kunnen
vervangen of er een alternatief voor kunnen vormen,
zoals wifi.

(85)

Roamingaanbieders moeten hun roamende klanten met
name kosteloos gepersonaliseerde tariefinformatie ver
schaffen over de kosten van dataroamingdiensten die
voor deze klanten gelden telkens wanneer zij bij binnen
komst in een ander land gebruikmaken van een data
roamingdienst. Deze informatie moet zodanig op hun
mobiel toestel worden verstrekt dat ze eenvoudig te ont
vangen en te begrijpen is, en later opnieuw kan worden
geraadpleegd.

(86)

Roamingaanbieders dienen ervoor te zorgen dat hun
klanten zowel vóór als na de sluiting van een overeen
komst naar behoren worden voorgelicht over de tarieven
die van toepassing zijn op gereguleerde dataroamingdien
sten, zodat deze een beter inzicht krijgen in de financiële
gevolgen van het gebruik van dataroamingdiensten en
hun uitgaven kunnen bewaken en beheersen. Dergelijke
informatie zou kunnen bestaan uit voorbeelden van de
hoeveelheid die bij benadering wordt gebruikt voor, bij
voorbeeld het verzenden van een e-mail of een afbeel
ding, webbrowsing en het gebruik van mobiele toepas
singen.

(87)

Om astronomisch hoge rekeningen te voorkomen moe
ten roamingaanbieders voorts 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 ont
vangt, die zij aan al hun roamende klanten gratis moeten
aanbieden en waarbij een passende kennisgeving wordt
gedaan, op een drager waarmee de kennisgeving opnieuw
kan worden bekeken, wanneer men in de buurt komt
van dit plafond. Wanneer dit plafond wordt bereikt,
mag de klant deze diensten niet meer ontvangen of mo
gen deze hem niet meer in rekening worden gebracht,
behalve wanneer hij specifiek om voortzetting van deze
diensten verzoekt overeenkomstig de voorwaarden zoals
vermeld in de kennisgeving. In zo'n geval moet hij kos
teloos een bevestiging ontvangen, op een drager waarmee
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toelaat om het gebruik van zijn klant in real time te
controleren, is de roamingaanbieder niet verplicht de fi
nanciële of volumeplafonds ter bescherming van de con
sument aan te bieden.

de bevestiging opnieuw kan worden bekeken. Roamende
klanten moeten de gelegenheid krijgen binnen een rede
lijke termijn voor een van deze financiële of volumepla
fonds te kiezen of zich tegen een dergelijk plafond uit te
spreken. Tenzij de klant iets anders te kennen geeft,
moeten de plafonds standaard op hem worden toegepast.

(88)

Deze transparantiemechanismen moeten worden gezien
als een minimumbescherming voor roamende klanten en
mogen roamingaanbieders 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 roamingaanbieders zijn bijvoor
beeld bezig met de ontwikkeling van een nieuw forfaitair
retailtarief voor roaming. Met een dergelijk tarief zijn
dataroamingdiensten mogelijk voor een specifieke prijs
gedurende een specifieke periode tot een redelijke ge
bruikslimiet. Ook zijn roamingaanbieders bezig met de
ontwikkeling van systemen aan de hand waarvan hun
roamende klanten in realtime precies op de hoogte kun
nen zijn van hun uitgaven voor datadiensten met roa
ming. Om te kunnen zorgen voor een soepele werking
van de interne markt, moet in de geharmoniseerde regels
rekening worden gehouden met deze ontwikkelingen op
de binnenlandse markten.

(89)

Klanten die gebruikmaken van prepaid-tarieven kunnen
eveneens onverwacht hoge rekeningen gepresenteerd krij
gen voor het gebruik van dataroamingdiensten. Om deze
reden moeten de bepalingen omtrent „cut-off limits”
eveneens worden toegepast op deze klanten.

(90)

(91)

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de gereguleerde
roamingtarieven binnen de Unie en de roamingtarieven
die gelden voor consumenten wanneer zij buiten de Unie
reizen, waarbij laatstgenoemde tarieven aanzienlijk hoger
zijn dan de tarieven die binnen de Unie gelden. Door het
ontbreken van een consequente benadering inzake trans
parantie- en beschermingsmaatregelen met betrekking tot
roaming buiten de Unie, zijn de consumenten niet zeker
van hun rechten, hetgeen hen er vaak van weerhoudt in
het buitenland gebruik te maken van mobiele diensten.
Transparante informatie die aan klanten wordt verschaft,
kan niet alleen helpen om te beslissen hoe zij hun mo
biele toestellen tijdens verplaatsingen in het buitenland
(zowel binnen als buiten de Unie) gebruiken, maar ook
om een keuze te maken tussen roamingaanbieders.
Daarom moet het probleem van het gebrek aan trans
parantie en consumentenbescherming worden aangepakt
door ook bepaalde transparantie- en beschermingsmaat
regelen toe te passen op roamingdiensten die buiten de
Unie worden verleend. Deze maatregelen zouden tot
meer concurrentie leiden en de werking van de interne
markt verbeteren.

Indien de exploitant van het bezochte netwerk in het
bezochte land buiten de Unie de roamingaanbieder niet

L 172/21

(92)

De nationale regelgevende instanties, die belast zijn met
taken overeenkomstig het regelgevingskader voor elektro
nische communicatie van 2002, moeten over de be
voegdheid beschikken om de naleving van de in deze
verordening vervatte verplichtingen op hun grondgebied
te controleren en te handhaven. Zij moeten ook de ont
wikkeling controleren van de tarieven voor spraaktelefo
nie- en gegevensdiensten voor klanten die roamen in de
Unie, indien passend met inbegrip van de specifieke kos
ten in verband met geïnitieerde of ontvangen roaming
oproepen in de ultraperifere regio's van de Unie en de
noodzaak erover te waken dat deze kosten op een ade
quate wijze kunnen worden terugverdiend op de whole
salemarkt, en dat verkeerssturingstechnieken niet gebruikt
worden om de keuzemogelijkheden van de klanten te
beperken. Zij moeten ervoor zorgen dat actuele informa
tie over de toepassing van deze verordening beschikbaar
wordt gesteld voor de betrokken partijen en moeten de
resultaten van deze controles om de zes maanden publi
ceren. De informatie over zakelijke, prepaid- en postpaidklanten moet afzonderlijk worden verstrekt.

(93)

Bij binnenlandse roaming in de ultraperifere gebieden
van de Unie waar vergunningen voor mobiele telefonie
verschillen van die welke voor de rest van het nationale
grondgebied zijn afgegeven, moet gebruik kunnen wor
den gemaakt van tariefverlagingen die gelijk zijn aan die
welke op de interne markt voor roamingdiensten worden
gehanteerd. De toepassing van deze verordening mag niet
leiden tot een minder gunstige tariefbehandeling voor
klanten die gebruikmaken van binnenlandse roaming
diensten ten opzichte van klanten die gebruikmaken
van roamingdiensten in de Unie. Te dien einde kunnen
de nationale instanties aanvullende maatregelen nemen
die stroken met de EU-wetgeving.

(94)

Bij het vaststellen van de regels voor de sancties die van
toepassing zijn op overtredingen van deze verordening,
houden de lidstaten overeenkomstig hun nationale wet
geving onder meer rekening met de mogelijkheid voor
roamingaanbieders om abonnees te vergoeden voor even
tuele vertragingen of obstakels die zich bij de overstap
naar een andere roamingaanbieder voordoen.

(95)

Aangezien de doelstellingen van deze verordening, name
lijk de invoering van een gemeenschappelijke aanpak om
ervoor te zorgen dat de gebruikers van openbare mobie
lecommunicatienetwerken wanneer zij binnen de Unie
reizen geen buitensporige tarieven betalen voor roaming
diensten in de Unie, waarbij een hoog niveau van be
scherming van de consument wordt bereikt door de vrije
mededinging tussen de roamingaanbieders te versterken,
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door de lidstaten niet voldoende op zekere, geharmoni
seerde en tijdige wijze kunnen worden verwezenlijkt en
derhalve beter kunnen worden verwezenlijkt op het ni
veau van de Unie, kan de Unie maatregelen vaststellen in
overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel als neer
gelegd in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Euro
pese Unie. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neer
gelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet
verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te
verwezenlijken.

(100) Na de bovenbedoelde evaluatie en om ervoor te zorgen

De regelgevingsverplichtingen inzake de wholesaletarie
ven voor gespreks-, sms- en dataroamingdiensten moeten
in stand worden gehouden totdat de structurele maat
regelen effect sorteren en er zich voldoende concurrentie
op de wholesalemarkten heeft ontwikkeld. Voorts blijkt
uit de huidige markttendensen dat datadiensten gelei
delijk het belangrijkste segment van de markt voor mo
biele diensten zullen worden en vertoont de wholesale
markt voor dataroamingdiensten op dit moment de
grootste dynamiek met prijzen die aanzienlijk lager lig
gen dan de reguleringstarieven.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

(97)

De preventieve retailplafonds moeten voldoende hoog
zijn om de potentiële concurrentievoordelen van structu
rele maatregelen niet in het gedrang te brengen en kun
nen volledig worden opgeheven zodra deze maatregelen
effect sorteren en tot een reële interne markt heeft geleid.
Derhalve dienen de preventieve retailplafonds een neer
waartse trend te volgen en uiteindelijk te verdwijnen.

(98)

De Commissie dient de doeltreffendheid van deze ver
ordening te evalueren in het licht van de doelstellingen
daarvan en de bijdrage tot de uitvoering van het 2002
regelgevend kader voor elektronische communicatie en
het soepel functioneren van de interne markt. In dit ver
band moet de Commissie de gevolgen nagaan voor de
concurrentiepositie van de aanbieders van mobielecom
municatiediensten van uiteenlopende omvang en uit ver
schillende delen van de Unie, de ontwikkelingen, trends
en de transparantie van retail- en wholesaletarieven, de
verhouding daarvan tot de feitelijke kosten, de mate
waarin de in de effectbeoordeling bij deze verordening
geformuleerde aannames zijn bevestigd, en de complian
cekosten en de gevolgen voor de investeringen. De Com
missie dient in het licht van de technologische ontwik
kelingen voorts aandacht te schenken aan de beschik
baarheid en de kwaliteit van diensten die een alternatief
vormen voor roaming (zoals toegang via wifi).

(99)

Zolang de concurrentie op retail- en wholesaleniveau
onvoldoende ontwikkeld is, moeten regelgevingsverplich
tingen inzake wholesale- en retailtarieven voor gespreks-,
sms- en dataroamingdiensten gehandhaafd worden met
het oog op de bescherming van de consument. Daarom
moet de Commissie uiterlijk 30 juni 2016 beoordelen of
de doelstellingen van deze verordening zijn verwezenlijkt,
en met name of de structurele maatregelen volledig zijn
ingevoerd en de concurrentie op de interne markt voor
roamingdiensten voldoende ontwikkeld is. Indien de
Commissie tot de conclusie komt dat de concurrentie
onvoldoende ontwikkeld is, legt zij het Europees Parle
ment en de Raad passende voorstellen voor om vanaf
2017 een afdoende consumentenbescherming te garan
deren.

dat voortdurend toezicht wordt gehouden op de roa
mingdiensten in de Unie, dient de Commissie om de
twee jaar een 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 doelstellingen van deze
verordening, en de mogelijke alternatieve opties om deze
doelstellingen te bereiken,

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke aan
pak ingevoerd die ervoor moet zorgen dat gebruikers van open
bare mobielecommunicatienetwerken, wanneer zij binnen de
Unie reizen, in vergelijking met concurrerende binnenlandse
prijzen geen buitensporig hoge tarieven betalen voor roaming
diensten in de Unie wanneer zij oproepen initiëren of ontvan
gen, sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken van
pakketgeschakelde datacommunicatiediensten, waardoor wordt
bijgedragen aan de soepele werking van de interne markt en
de consument tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming
wordt geboden, de vrije concurrentie en de doorzichtigheid van
de markt worden bevorderd en zowel prikkels voor innovatie
als keuzevrijheid voor de consument worden geboden.
Deze verordening voorziet in regels die het mogelijk maken dat
gereguleerde roamingdiensten afzonderlijk van binnenlandse
mobielecommunicatiediensten worden verkocht, en bepaalt de
voorwaarden voor de wholesaletoegang tot publieke mobiele
communicatienetwerken met het oog op het aanbieden van
gereguleerde roamingdiensten. De verordening voorziet tevens
in tijdelijke regels betreffende de tarieven die de roamingaan
bieders in rekening kunnen brengen voor de levering in de Unie
van gereguleerde roamingdiensten voor telefoongesprekken en
sms-berichten met opbouw en afgifte binnen de Unie en voor
pakketgeschakelde datacommunicatiediensten die door roa
mende klanten worden gebruikt wanneer zij roamen op een
mobielcommunicatienetwerk in de Unie. De verordening is
van toepassing op zowel de tarieven die op wholesaleniveau
door de netwerkaanbieders in rekening worden gebracht als
op die welke op retailniveau door de roamingaanbieders worden
gehanteerd.
2.
De afzonderlijke verkoop van gereguleerde roamingdien
sten van binnenlandse mobielecommunicatiediensten is een
noodzakelijke tussenstap naar meer mededinging om zodoende
de roamingtarieven voor klanten te verlagen en de markt te
laten evolueren naar een interne markt voor mobielecommuni
catiediensten, zodat er uiteindelijk geen onderscheid zal bestaan
tussen nationale en roamingtarieven.
3.
Bij deze verordening worden tevens regels ingevoerd ter
vergroting van de prijstransparantie en ter verbetering van de
verstrekking van informatie over tarieven aan gebruikers van
roamingdiensten.
4.
Deze verordening is een specifieke maatregel in de zin van
artikel 1, lid 5, van de kaderrichtlijn.
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5.
De in deze verordening genoemde maximumtarieven zijn
uitgedrukt in euro.
6.
Indien onder de artikelen 7, 9, en 12 vallende maximum
tarieven in andere munteenheden dan de euro zijn uitgedrukt,
worden de initiële grenswaarden overeenkomstig deze bepalin
gen vastgesteld in die munteenheden door middel van toepas
sing van de referentiewisselkoers die op 1 mei 2012 door de
Europese Centrale Bank in het Publicatieblad van de Europese Unie
is bekendgemaakt.
Met het oog op de daaropvolgende grenswaarden als bepaald in
artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en artikel 12, lid 1, worden de
herziene waarden bepaald door middel van toepassing van de
referentiewisselkoers die op 1 mei van het betrokken kalender
jaar zijn bekendgemaakt. Voor de maximumtarieven als bedoeld
in artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en artikel 12, lid 1, worden de
grenswaarden in andere munteenheden dan de euro vanaf 2015
jaarlijks herzien. De jaarlijks herziene grenswaarden in die
munteenheden worden vanaf 1 juli van kracht op basis van
de referentiewisselkoers die op 1 mei van hetzelfde jaar is be
kendgemaakt.
7.
Indien onder de artikelen 8, 10 en 13 vallende maximum
tarieven in andere munteenheden zijn uitgedrukt, worden de
initiële grenswaarden overeenkomstig deze artikelen in die
munteenheden vastgesteld door middel van toepassing van de
referentiewisselkoersen die op 1 maart, 1 april en 1 mei 2012
door de Europese Centrale Bank in het Publicatieblad van de
Europese Unie zijn bekendgemaakt.
Met het oog op de daaruit voortvloeiende grenswaarden als
bepaald in artikel 8, lid 2, artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid
2, worden de herziene waarden bepaald door middel van toe
passing van de referentiewisselkoersen die aldus op 1 maart,
1 april en 1 mei van het betrokken kalenderjaar zijn bekend
gemaakt. Voor de maximumtarieven als bedoeld in artikel 8, lid
2, artikel 10, lid 2, en artikel 13, lid 2, worden de grenswaarden
in andere munteenheden dan de euro vanaf 2015 jaarlijks her
zien. De jaarlijks herziene grenswaarden in die munteenheden
worden vanaf 1 juli van kracht op basis van de referentiewissel
koers die op 1 maart, 1 april en 1 mei van hetzelfde jaar is
bekendgemaakt.
Artikel 2

d) „thuisnetwerk”: een openbaar communicatienetwerk dat
zich bevindt binnen een lidstaat en dat door de roamin
gaanbieder wordt gebruikt voor de levering van geregu
leerde retailroamingdiensten aan een roamende klant;
e) „bezocht netwerk”: een terrestrisch openbaar mobielcom
municatienetwerk dat zich bevindt in een lidstaat die niet
de lidstaat is waarin de binnenlandse aanbieder van de ro
amende klant zich bevindt, en dat het voor een roamende
klant mogelijk maakt om oproepen te initiëren of te ont
vangen, sms-berichten te initiëren of te ontvangen of ge
bruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie
door middel van regelingen met de exploitant van het thuis
netwerk;
f)

h) „gereguleerd roaminggesprek”: een mobiel telefoongesprek
dat hetzij is geïnitieerd door een roamende klant, opge
bouwd op een bezocht netwerk en afgegeven op een open
baar communicatienetwerk binnen de Unie, hetzij is ont
vangen door een roamende klant, opgebouwd op een open
baar communicatienetwerk binnen de Unie en afgegeven op
een bezocht netwerk;
i)

„eurogesprekstarief”: elk tarief dat het in artikel 8 vast
gestelde maximumtarief niet overschrijdt en dat een
roamingaanbieder mag berekenen voor de levering van ge
reguleerde roaminggesprekken in overeenstemming met dat
artikel;

j)

„sms-bericht”: een hoofdzakelijk uit alfabetische en/of nu
merieke tekens samengesteld kort tekstbericht (Short Mes
sage Service) dat kan worden verzonden tussen mobiele
en/of vaste nummers die in overeenstemming met de na
tionale nummerplannen zijn toegewezen;

1.
In de zin van deze verordening zijn de definities van
artikel 2 van de toegangsrichtlijn, artikel 2 van de kaderrichtlijn
en artikel 2 van de universeledienstrichtlijn van toepassing.

a) „roamingaanbieder”: een onderneming die een roamende
klant gereguleerde retailroamingdiensten aanbiedt;
b) „binnenlandse aanbieder”: een onderneming die een roa
mende klant binnenlandse mobielecommunicatiediensten
aanbiedt;
c) „alternatieve roamingaanbieder”: een roamingaanbieder die
niet de binnenlandse aanbieder is;

„roaming in de Unie”: het gebruik door roamende klanten
van een mobiel toestel om oproepen binnen de Unie te
initiëren of te ontvangen, sms-berichten binnen de Unie
te initiëren of te ontvangen, of gebruik te maken van pak
ketgeschakelde datacommunicatie, terwijl zij in een andere
lidstaat zijn dan die waar zich het netwerk van de binnen
landse aanbieder bevindt, door middel van regelingen tussen
de exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant van het
bezochte netwerk;

g) „roamende klant”: een klant van een roamingaanbieder van
gereguleerde roamingdiensten, die gebruik maakt van een
terrestrisch openbaar mobielcommunicatienetwerk dat zich
in de Unie bevindt, en aan wie op grond van zijn contract
of regeling met deze roamingaanbieder roaming in de Unie
is toegestaan;

Definities

2.
Naast de definities waarnaar wordt verwezen in lid 1 zijn
de volgende definities van toepassing:
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k) „gereguleerd roaming-sms-bericht”: een sms-bericht dat ver
zonden is door een roamende klant, met opbouw op een
bezocht netwerk en afgifte op een openbaar communicatie
netwerk binnen de Unie, of dat is ontvangen door een
roamende klant, met opbouw op een openbaar communi
catienetwerk binnen de Unie en met afgifte op een bezocht
netwerk;
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„euro-sms-tarief”: elk tarief dat het in artikel 10 vastgestelde
maximumtarief niet overschrijdt en dat een roamingaanbie
der mag berekenen voor de levering van gereguleerde roa
ming-sms-berichten in overeenstemming met dat artikel;

m) „gereguleerde roamingdatadienst”: een roamingdienst waar
mee pakketgeschakelde datacommunicatie door een roa
mende klant kan worden gebruikt door middel van zijn
mobiel toestel, terwijl het is verbonden met een bezocht
netwerk. Een gereguleerde roamingdatadienst omvat niet
de verzending of ontvangst van gereguleerde roaming
gesprekken of sms-berichten, maar wel de verzending en
ontvangst van mms-berichten;
n) „eurodatatarief”: elk tarief dat het in artikel 13 vastgestelde
maximumtarief niet overschrijdt en dat een roamingaanbie
der mag berekenen voor de levering van gereguleerde data
roamingdiensten in overeenstemming met dat artikel;
o) „toegang tot wholesaleroaming”: rechtstreekse toegang tot
wholesaleroaming of toegang tot wholesaleroaming via
doorverkoop;
p) „rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming”: het onder
vastgestelde voorwaarden beschikbaar stellen van faciliteiten
en/of diensten door de exploitant van een mobiel netwerk
aan een andere onderneming, met de bedoeling dat die
onderneming gereguleerde roamingdiensten aan roamende
klanten aanbiedt;
q) „toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop”: het op
wholesalebasis aanbieden van roamingdiensten door de ex
ploitant van een mobiel netwerk, die niet de exploitant van
een bezocht netwerk is, aan een andere onderneming, met
de bedoeling dat die onderneming gereguleerde roaming
diensten aanbiedt aan roamende klanten.
Artikel 3
Toegang tot wholesaleroaming
1.
De exploitant van een mobiel netwerk voldoet aan elk
redelijk verzoek om toegang tot wholesaleroaming.
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5.
Exploitanten van een mobiel netwerk maken een referen
tieofferte bekend, waarin de richtsnoeren van het Berec als be
doeld in lid 8 in aanmerking zijn genomen, en zij stellen deze
beschikbaar aan een onderneming die om toegang tot wholesa
leroaming verzoekt. Exploitanten van een mobiel netwerk ver
schaffen de onderneming die om toegang verzoekt, uiterlijk
binnen een maand na ontvangst van het verzoek door de ex
ploitant van een mobiel netwerk, een ontwerpcontract dat aan
dit artikel voldoet. Toegang tot wholesaleroaming wordt toe
gestaan binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie maan
den na de sluiting van het contract. Exploitanten van een mo
biel netwerk die een verzoek om toegang tot wholesaleroaming
ontvangen, en de ondernemingen die om toegang verzoeken,
onderhandelen te goeder trouw.

6.
De referentieofferte als bedoeld in lid 5 ter dient vol
doende te zijn gespecificeerd en dient alle componenten te
omvatten, die nodig zijn voor de in lid 3 bedoelde toegang
tot wholesaleroaming, waarbij een beschrijving wordt gegeven
van het aanbod betreffende rechtstreekse toegang tot wholesale
roaming en toegang via doorverkoop tot wholesaleroaming, en
ook de bijbehorende bepalingen en voorwaarden. Indien nodig,
leggen nationale regulerende autoriteiten wijzigingen op met
betrekking tot de referentieofferte om gevolg te geven aan de
in dit artikel neergelegde verplichtingen.

7.
Indien de onderneming die om toegang verzoekt, wenst
dat zakelijke onderhandelingen worden geopend over het op
nemen van componenten die buiten de referentieofferte vallen,
wordt een dergelijk verzoek door de exploitant van een mobiel
netwerk beantwoord binnen een redelijke termijn van ten hoog
ste twee maanden na ontvangst van het oorspronkelijke ver
zoek. Voor de toepassing van dit lid zijn de leden 2 en 5
niet van toepassing.

8.
Als bijdrage aan de consistente toepassing van dit artikel
stelt het Berec uiterlijk 30 september 2012, na raadpleging van
de belanghebbenden en in nauwe samenwerking met de Com
missie, richtsnoeren betreffende toegang tot wholesaleroaming
op.

2.
De exploitant van een mobiel netwerk kan een verzoek
om toegang tot wholesaleroaming uitsluitend op grond van
objectieve criteria weigeren.

9.
De leden 5, 6 en 7 zijn van toepassing met ingang van
1 januari 2013.

3.
Toegang tot wholesaleroaming omvat de toegang tot alle
netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, relevante dien
sten, software en informatiesystemen die nodig zijn om klanten
gereguleerde roamingdiensten aan te bieden.

Artikel 4

4.
De regels betreffende de tarieven voor gereguleerde who
lesaleroaming, zoals neergelegd in in de artikelen 7, 9 en 12,
zijn van toepassing op de verlening van toegang op alle net
werkonderdelen van wholesaleroaming, als bedoeld in lid 3.
Onverminderd de eerste alinea, kan de exploitant van een mo
biel netwerk in het geval van toegang tot wholesaleroaming via
doorverkoop, billijke en redelijke prijzen berekenen voor net
werkonderdelen die niet onder lid 3 vallen.

Afzonderlijke verkoop van gereguleerde
retailroamingdiensten
1.
Binnenlandse aanbieders bieden hun klanten toegang tot
gereguleerde gespreks-, sms- en dataroamingdiensten die gebun
deld worden aangeboden door ongeacht welke alternatieve roa
mingaanbieder.

De roamingaanbieder noch de binnenlandse aanbieder verhin
dert dat de klant toegang heeft tot gereguleerde dataroaming
diensten die rechtstreeks op het bezochte netwerk worden aan
geboden door een alternatieve roamingaanbieder.
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2.
De roamende klant heeft steeds het recht naar een andere
roamingaanbieder over te stappen. Indien hij daarvoor kiest,
vindt de overstap onverwijld plaats, en in ieder geval binnen
de kortste termijn die mogelijk is in het kader van de technische
oplossing die is gekozen voor de uitvoering van de afzonderlijke
verkoop van gereguleerde roamingdiensten op retailniveau,
maar die onder geen beding langer mag zijn dan drie werk
dagen na de sluiting van het contract met de nieuwe roaming
aanbieder.
3.
De klant kan in elk tariefplan kosteloos naar een alterna
tieve roamingaanbieder of naar een andere roamingaanbieder
overstappen. Hieraan is geen abonnement of zijn geen additio
nele vaste of terugkerende kosten verbonden voor andere ele
menten van het abonnement dan roaming, in vergelijking met
de voorwaarden die vóór de overstap golden.
4.
Binnenlandse aanbieders brengen al hun roamende klan
ten in een duidelijke, begrijpelijke en toegankelijke vorm ervan
op de hoogte dat zij kunnen kiezen voor de diensten als be
doeld in lid 1, eerste alinea.
In het bijzonder bij de sluiting of vernieuwing van een contract
voor mobielecommunicatiediensten informeren binnenlandse
aanbieders hun klanten persoonlijk en volledig over de moge
lijkheid om een alternatieve roamingaanbieder te kiezen en be
letten zij hun klanten niet een contract met een alternatieve
roamingaanbieder te sluiten. Klanten die met een binnenlandse
aanbieder een contract voor gereguleerde roamingdiensten slui
ten, bevestigen expliciet dat zij van die mogelijkheid in kennis
zijn gesteld. Een binnenlandse aanbieder stelt zich jegens han
delaren die optreden als verkooppunt voor zijn diensten niet
verbiedend, ontradend of ontmoedigend op met betrekking tot
het aanbieden van contracten voor afzonderlijke roamingdien
sten van alternatieve roamingaanbieders.
5.
De technische kenmerken van de gereguleerde roaming
diensten worden niet dusdanig gewijzigd dat zij afwijken van de
technische kenmerken van de gereguleerde roamingdiensten,
met inbegrip van de kwaliteitsparameters, die de klant vóór
de overstap kreeg aangeboden. Indien de overstap niet op alle
gereguleerde roamingdiensten betrekking heeft, worden die
welke buiten de overstap vallen verder aangeboden tegen de
zelfde prijs en, zo veel mogelijk, met dezelfde technische ken
merken, inclusief de kwaliteitsparameters.
6.

Dit artikel is vanaf 1 juli 2014 van toepassing.
Artikel 5

Uitvoering van afzonderlijke verkoop van gereguleerde
retailroamingdiensten
1.
Binnenlandse aanbieders voeren de afzonderlijke verkoop
van gereguleerde retailroamingdiensten als bedoeld in artikel 4
in, opdat klanten gebruik kunnen maken van binnenlandse
mobielecommunicatiediensten en afzonderlijke gereguleerde
roamingdiensten. Binnenlandse aanbieders voldoen aan ieder
redelijk verzoek om toegang tot faciliteiten en gerelateerde on
dersteuningsdiensten die verband houden met de afzonderlijke
verkoop van gereguleerde retailroamingdiensten. De toegang tot
de faciliteiten en ondersteunende diensten, die nodig zijn voor
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de afzonderlijke verkoop van gereguleerde roamingdiensten —
met inbegrip van diensten voor authenticatie van gebruikers —
is kosteloos en brengt voor klanten geen directe kosten met
zich mee.
2.
Met het oog op een consistente en gelijktijdige invoering
in de gehele Unie van de afzonderlijke verkoop van gereguleerde
retailroamingdiensten stelt de Commissie, door middel van uit
voeringshandelingen en na raadpleging van het Berec, uiterlijk
31 december 2012 gedetailleerde voorschriften vast inzake de
in artikel 4, lid 4, vastgelegde informatieverplichtingen, en in
zake een technische oplossing voor de uitvoering van de afzon
derlijke verkoop van retailroamingdiensten. Deze uitvoerings
handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure, en zijn van toepassing met in
gang van 1 juli 2014.
3.
De technische oplossing ter uitvoering van de afzonder
lijke verkoop van retailroamingdiensten voldoet aan de volgende
criteria:
a) klantvriendelijkheid, waarbij klanten in het bijzonder gemak
kelijk en snel kunnen overstappen naar een alternatieve roa
mingaanbieder met behoud van hun mobiel nummer en
gebruik van hetzelfde mobiele toestel;
b) de mogelijkheid om op een concurrerende manier in te
spelen op de verschillende categorieën van vraag bij de klan
ten, met inbegrip van intensief gebruik van datadiensten;
c) de mogelijkheid om op een doeltreffende manier mededin
ging te stimuleren, rekening houdend met het gebied waar
binnen aanbieders hun infrastructuur of handelsafspraken
kunnen toepassen;
d) kostenefficiëntie, rekening houdend met de verdeling van
kosten tussen de binnenlandse aanbieders en alternatieve
roamingaanbieders;
e) de mogelijkheid om op efficiënte wijze uitvoering te geven
aan de in artikel 4, lid 1, bedoelde verplichtingen;
f) de mogelijkheid tot maximale interoperabiliteit;
g) gebruiksvriendelijkheid, in het bijzonder wat betreft de tech
nische bediening van het mobiele toestel door de klant in
geval van verandering van netwerk;
h) verzekeren dat roaming door burgers van de Unie in derde
landen of door klanten uit derde landen in de Unie niet
wordt belemmerd;
i) handhaving van de in de kaderrichtlijn en de bijzondere
richtlijnen vervatte voorschriften inzake bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, beveili
ging en integriteit van de netwerken, alsook transparantie;
j) aandacht voor de omstandigheid dat de nationale regule
ringsinstanties de eindgebruikers beter in staat stellen infor
matie te raadplegen of te verspreiden, of gebruik te maken
van toepassingen en diensten naar keuze, in overeenstem
ming met artikel 8, lid 4, onder g), van de kaderrichtlijn;
k) verzekeren dat de aanbieders in gelijke omstandigheden ge
lijke voorwaarden toepassen.
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4.
De technische oplossing kan erin bestaan dat gebruik
wordt gemaakt van een of meer technische modaliteiten om
aan de criteria van lid 3 te voldoen.

5.
Indien nodig geeft de Commissie een Europese normali
satie-instantie een mandaat de normen te wijzigen die nodig
zijn voor een geharmoniseerde uitvoering van de afzonderlijke
verkoop van retailroamingdiensten.

6.
Leden 1, 3, 4 en 5 zijn van toepassing met ingang van
1 juli 2014.

Artikel 6
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor
communicatie dat is ingesteld bij artikel 22 van de kaderricht
lijn. Dat Comité is een comité in de zin van Verordening (EU)
nr. 182/2011.

2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

30.6.2012

Artikel 8
Retailtarieven voor gereguleerde roaminggesprekken
1.
Roamingaanbieders bieden al hun roamende klanten op
duidelijke en transparante wijze een eurogesprekstarief in de zin
van lid 2 aan. Aan dit tarief is geen abonnement of zijn geen
andere vaste of terugkerende kosten verbonden; het kan worden
gecombineerd met elk willekeurig retailtarief.

Wanneer zij dit aanbod doen, wijzen de roamingaanbieders elke
roamende klant die een specifiek roamingtarief of -pakket had
gekozen, op de voorwaarden die op dat tarief of pakket van
toepassing zijn.

2.
Met ingang van 1 juli 2012 kan het retailtarief, exclusief
btw, van een eurogesprekstarief dat een roamende aanbieder
zijn roamende klant in rekening mag brengen voor de levering
van een gereguleerd roaminggesprek, voor elk roaminggesprek
verschillend zijn, maar mag het niet hoger liggen dan 0,29 EUR
per minuut voor elke geïnitieerde oproep en 0,08 EUR per
minuut voor elke ontvangen oproep. Het maximum retailtarief
voor geïnitieerde oproepen wordt verlaagd tot 0,24 EUR op
1 juli 2013 en 0,19 EUR op 1 juli 2014, en het maximum
retailtarief voor ontvangen oproepen wordt verlaagd tot
0,07 EUR op 1 juli 2013 en tot 0,05 EUR op 1 juli 2014.
Onverminderd artikel 19, gelden deze maximum retailtarieven
van het eurogesprekstarief tot en met 30 juni 2017.

Artikel 7
Wholesaletarieven voor gereguleerde roaminggesprekken
1.
Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van een
bezocht netwerk in rekening mag brengen aan de roamingaan
bieder van een klant voor de levering van een gereguleerd roa
minggesprek dat op dat bezochte netwerk is opgebouwd, inclu
sief onder meer de kosten voor opbouw, -doorgifte en -afgifte,
mag vanaf 1 juli 2012 niet hoger liggen dan 0,14 EUR per
minuut.

2.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast, en wordt
berekend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk
korter resterend tijdvak tot het eind van de periode waarin
het in dit lid bedoelde maximale gemiddelde wholesaletarief
wordt toegepast, of voor 30 juni 2022. Het maximale gemid
delde wholesaletarief wordt op 1 juli 2013 verlaagd tot
0,10 EUR en op 1 juli 2014 tot 0,05 EUR; onverminderd ar
tikel 19 wordt het tot en met 30 juni 2022 gehandhaafd op
0,05 EUR.

3.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
berekend door de totale wholesaleroaminginkomsten te delen
door het totale aantal wholesaleroamingminuten die de exploi
tant tijdens het betreffende tijdvak daadwerkelijk voor de le
vering van wholesaleroaminggesprekken binnen de Unie heeft
gebruikt, uitgedrukt in een bedrag per seconde en aangepast
teneinde rekening te houden met de mogelijkheid voor de ex
ploitant van het bezochte netwerk om een aanvankelijke mini
mumperiode van ten hoogste 30 seconden in rekening te bren
gen.

Roamingaanbieders mogen hun roamende klanten geen kosten
aanrekenen wanneer deze een roaming voicemailbericht ontvan
gen. Dit laat onverlet het in rekening brengen van andere kos
ten, zoals voor het beluisteren van dergelijke berichten.

De levering van aan een eurogesprekstarief onderworpen gere
guleerde roaminggesprekken die worden geïnitieerd of ontvan
gen, wordt door roamingaanbieders aan hun roamende klanten
per seconde gefactureerd.

De roamingaanbieder kan voor gesprekken die onderworpen
zijn aan het eurogesprekstarief een aanvankelijke minimumtijd
van ten hoogste 30 seconden in rekening brengen.

3.
Roamingaanbieders passen automatisch een eurogespreks
tarief 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 roaming-sms-berichten genieten dan het tarief
dat hun zou zijn aangeboden indien zij deze keuze niet hadden
gemaakt.

4.
Roamingaanbieders passen een eurogesprekstarief toe op
alle nieuwe roamende klanten die niet vrijwillig hebben gekozen
voor een ander roamingtarief of een pakket van roamingdien
sten waarin voor gereguleerde roaminggesprekken een ander
tarief wordt aangeboden.
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5.
Een roamende klant kan op elk moment om overstap naar
of uit een eurogesprekstarief verzoeken. Elke overstap geschiedt
binnen een werkdag na ontvangst van de aanvraag, 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
één gereguleerde roamingdienst omvat wenst over te stappen op
een eurogesprekstarief, de roamende aanbieder deze klant ertoe
kan verplichten af te zien van de voordelen van de andere
elementen van het pakket. Een roamingaanbieder mag deze
overstap uitstellen totdat het voorgaande roamingtarief gedu
rende een gespecificeerde minimumtermijn van kracht is ge
weest. Deze minimumtermijn mag niet langer zijn dan twee
maanden. Een eurogesprekstarief kan altijd worden gecom
bineerd met een euro-sms-tarief en een eurodatatarief.
Artikel 9
Wholesaletarieven

voor
gereguleerde
berichten

roaming-sms-

1.
Met ingang van 1 juli 2012 mag het gemiddelde whole
saletarief dat de exploitant van een bezocht netwerk mag bere
kenen voor de levering van een gereguleerd roaming-sms-be
richt dat geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, niet
meer bedragen dan 0,03 EUR per sms-bericht. Het maximale
gemiddelde wholesaletarief wordt verlaagd tot 0,02 EUR op
1 juli 2013, en wordt, onverminderd artikel 19, tot en met
30 juni 2022 gehandhaafd op 0,02 EUR.
2.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast en bere
kend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk korter
resterend tijdvak tot en met 30 juni 2022.
3.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
berekend door de totale door de exploitant van het bezochte
netwerk of de exploitant van het thuisnetwerk ontvangen who
lesale-inkomsten voor opbouw en verzending van gereguleerde
roaming-sms-berichten binnen de Unie in het betreffende tijd
vak, te delen door het totale aantal van die sms-berichten dat in
dat tijdvak namens de roamingaanbieder of de exploitant van
het thuisnetwerk werd geïnitieerd en verzonden.
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2.
Met ingang van 1 juli 2012 mag het retailtarief, exclusief
btw, van een euro-sms-tarief dat een roamingaanbieder zijn
roamende klant in rekening mag brengen voor een gereguleerd
roaming-sms-bericht dat door die roamende klant is verzonden,
voor elk gereguleerd roaming-sms-bericht verschillend zijn maar
het dient echter niet hoger te liggen dan 0,09 EUR. Dit maxi
mum tarief wordt verlaagd tot 0,08 EUR met ingang van 1 juli
2013, en tot 0,06 EUR met ingang van 1 juli 2014 en wordt,
onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd
op 0,06 EUR.
3.
Roamingaanbieders berekenen hun roamende klanten
geen kosten wanneer deze een gereguleerd roaming-sms-bericht
ontvangen.
4.
Roamingaanbieders passen automatisch een euro-sms-ta
rief toe op alle bestaande roamende klanten, met uitzondering
van roamende klanten die al vrijwillig hebben gekozen voor een
specifiek roamingtarief of -pakket waardoor zij profiteren van
een ander tarief voor gereguleerde roaming-sms-berichten dan
het tarief dat hun zou zijn aangeboden indien zij deze keuze
niet hadden gemaakt.
5.
Roamingaanbieders 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 roa
mingdiensten dat een ander tarief inhoudt voor gereguleerde
roaming-sms-berichten.
6.
Een roamende klant kan op elk moment om overstap naar
of uit een euro-sms-tarief verzoeken. Overstap geschiedt binnen
één werkdag na ontvangst van de aanvraag, kosteloos en zonder
dat er voorwaarden of beperkingen worden opgelegd op grond
van elementen van het abonnement die geen betrekking hebben
op roaming. Een roamingaanbieder mag deze overstap uitstellen
totdat het voorgaande roamingtarief gedurende een bepaalde
minimumtermijn van kracht is geweest. Deze minimumtermijn
mag niet langer zijn dan twee maanden. Een euro-sms-tarief kan
altijd gecombineerd worden met een eurogesprekstarief en een
eurodatatarief.
Artikel 11
Technische kenmerken van gereguleerde roaming smsberichten

4.
De exploitant van een bezocht netwerk brengt de
roamingaanbieder of de exploitant van het thuisnetwerk van
een roamende klant geen kosten in rekening, afgezien van 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 netwerk aan het roamen is.

Roamingaanbieders, binnenlandse aanbieders, en exploitanten
van een thuisnetwerk of een bezocht netwerk mogen de tech
nische kenmerken van gereguleerde roaming-sms-berichten niet
zodanig wijzigen dat zij afwijken van de technische kenmerken
van sms-berichten op hun binnenlandse markt.

Artikel 10

Artikel 12

Retailtarieven voor gereguleerde roaming-sms-berichten

Wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten

1.
Roamingaanbieders maken voor al hun roamende klanten
op duidelijke en transparante wijze een euro-sms-tarief in de zin
van lid 2 beschikbaar en bieden deze actief aan. Aan dit eurosms-tarief is geen abonnement of zijn geen andere vaste of
terugkerende kosten verbonden; het kan worden gecombineerd
met ongeacht welk retailtarief, met inachtneming van de overige
bepalingen van dit artikel.

1.
Het gemiddelde wholesaletarief dat de exploitant van een
bezocht netwerk de thuisaanbieder van een roamende klant mag
berekenen voor de levering van gereguleerde dataroamingdien
sten door middel van dat bezochte netwerk, mag vanaf 1 juli
2012 niet meer bedragen dan een preventief plafond van
0,25 EUR per megabyte verzonden data. Het preventief plafond
wordt met ingang van 1 juli 2013 verlaagd tot 0,15 EUR
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per megabyte verzonden data, en met ingang van 1 juli 2014
tot 0,05 EUR per megabyte verzonden data, en wordt, onver
minderd artikel 19, tot en met 30 juni 2022 gehandhaafd op
0,05 EUR per megabyte verzonden data.

2.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
tussen elke twee willekeurige exploitanten toegepast en bere
kend over een tijdvak van twaalf maanden of over elk korter
resterend tijdvak tot 30 juni 2022.

3.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt
berekend door de som van de wholesale-inkomsten die de ex
ploitant van het bezochte netwerk of het thuisnetwerk heeft
ontvangen voor de levering van gereguleerde dataroamingdien
sten in de desbetreffende periode, te delen door het totale aantal
megabytes aan data dat in die periode namens de betrokken
roamingaanbieder of exploitant van het thuisnetwerk daadwer
kelijk is gebruikt voor de levering van die diensten in die peri
ode, uitgedrukt in kilobytes.

Artikel 13
Retailtarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten
1.
Roamingaanbieders maken voor al hun roamende klanten
een eurodatatarief als bepaald in lid 2 op duidelijke en trans
parante wijze beschikbaar en bieden deze actief aanaan. Aan dit
eurodatatarief is geen abonnement of zijn geen andere vaste of
terugkerende kosten verbonden; het kan worden gecombineerd
met ongeacht welk retailtarief.

Wanneer zij dit aanbod doen, wijzen de roamingaanbieders elke
roamende klant die reeds een specifiek roamingtarief of -pakket
heeft gekozen, op de voorwaarden die op dat tarief of pakket
van toepassing zijn.

2.
Met ingang van 1 juli 2012 bedraagt het retailplafond
(exclusief btw) van het eurodatatarief dat een roamingaanbieder
zijn roamende klanten voor het aanbieden van gereguleerde
dataroamingdiensten mag berekenen 0,70 EUR per gebruikte
megabyte. Het maximum retailtarief voor data wordt op 1 juli
2013 verlaagd tot 0,45 EUR per gebruikte megabyte en op
1 juli 2014 tot 0,20 EUR per gebruikte megabyte, en wordt,
onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2017 gehandhaafd
op 0,20 EUR per gebruikte megabyte.

De levering van gereguleerde roamingdatadiensten waarop het
eurodatatarief van toepassing is wordt door roamingaanbieders
aan hun roamende klanten per kilobyte gefactureerd, met uit
zondering van berichten in het multimedia messaging system
(mms), die per eenheid mogen worden gefactureerd. In een
dergelijk geval is het retailtarief dat een roamingaanbieder aan
een roamende klant mag berekenen voor de verzending of ont
vangst van een roaming-mms-bericht, niet hoger dan het in de
eerste alinea vastgestelde maximum retailtarief.

30.6.2012

3.
Met ingang van 1 juli 2012 berekenen roamingaanbieders
automatisch een eurodatatarief aan alle bestaande roamende
klanten, met uitzondering van roamende klanten die reeds heb
ben gekozen voor een specifiek roamingtarief, of die reeds on
der een tarief vallen dat aantoonbaar lager is dan het eurodata
tarief, of die reeds hebben gekozen voor een pakket op grond
waarvan zij voor gereguleerde dataroamingdiensten een ander
tarief genieten dan hen zou zijn aangeboden indien zij deze
keuze niet hadden gemaakt.

4.
Met ingang van 1 juli 2012 passen roamingaanbieders een
eurodatatarief toe op alle nieuwe roamende klanten die niet
vrijwillig hebben gekozen voor een ander dataroamingtarief of
tariefpakket van roamingdiensten waarin gereguleerde dataroa
mingdiensten tegen een ander tarief worden aangeboden.

5.
Een roamende klant kan op elk moment verzoeken om
overstap naar of uit een eurodatatarief, met inachtneming van
de contractuele voorwaarden. Elke overstap geschiedt binnen
één werkdag na ontvangst van de aanvraag, kosteloos en zonder
dat er voorwaarden of beperkingen worden opgelegd op grond
van andere elementen van het abonnement dan die welke roa
ming in de gehele Unie betreffen. Een roamingaanbieder mag
deze overstap uitstellen totdat het voorgaande roamingtarief
gedurende een bepaalde minimumtermijn van kracht is geweest.
Deze minimumtermijn mag niet langer zijn dan twee maanden.
Een eurodatatarief kan altijd gecombineerd worden met een
euro-sms-tarief en een eurogesprekstarief.

6.
Roamingaanbieders brengen uiterlijk 30 juni 2012 al hun
roamende klanten individueel, op een heldere en begrijpelijke
wijze en door middel van een duurzame drager, op de hoogte
van het eurodatatarief, van het feit dat dit tarief uiterlijk vanaf
1 juli 2012 geldt voor alle roamende klanten die niet welover
wogen hebben gekozen voor een speciaal tarief of pakket voor
gereguleerde dataroamingdiensten, en van hun recht om hieruit
of hiernaar over te stappen, overeenkomstig lid 5.

Artikel 14
Transparantie van de retailtarieven voor roamingoproepen
en sms-berichten
1.
Om roamende klanten attent te maken op het feit dat zij
roamingkosten zullen moeten betalen wanneer hij een oproep
initieert of ontvangt of wanneer hij een sms-bericht verzendt,
verstrekt elke roamingaanbieder, behalve wanneer de klant hem
heeft laten weten dat hij deze dienst niet wenst te gebruiken,
aan de klant, zodra deze een andere lidstaat dan die van zijn
binnenlandse aanbieder binnengaat, automatisch, zonder onno
dige vertraging en kosteloos via een berichtendienst gepersona
liseerde basis 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.
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Deze basale gepersonaliseerde prijsinformatie omvat de maxi
mumtarieven (in de munteenheid van de factuur die de klant in
zijn lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ont
vangt) die de klant op grond van zijn tariefplan in rekening
kunnen worden gebracht voor:

a) het initiëren van gereguleerde roamingoproepen binnen de
bezochte lidstaat en naar de lidstaat van zijn binnenlandse
aanbieder, alsook voor het ontvangen van gereguleerde roa
mingoproepen, alsmede

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

Zij omvat verder het in lid 2 bedoelde gratis telefoonnummer
waar de klant meer gedetailleerde informatie kan verkrijgen, en
informatie over de mogelijkheid nooddiensten te bereiken door
het gratis Europese alarmnummer 112 te kiezen.

Bij elk bericht krijgt een klant de mogelijkheid de roamingaan
bieder kosteloos en op eenvoudige wijze mee te delen dat hij
geen gebruik wenst te maken van de automatische berichten
dienst. 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 roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

Op verzoek wordt de in de eerste alinea bedoelde gepersonali
seerde basis prijsinformatie door de roamingaanbieders automa
tisch, door middel van een telefoongesprek en kosteloos ver
strekt aan blinde of slechtziende klanten.

De eerste, tweede, vierde en vijde alinea's zijn eveneens van
toepassing op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roa
mingklanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door
de roamingaanbieder worden geleverd.

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 gedetail
leerde gepersonaliseerde prijsinformatie over de in het bezochte
netwerk toepasselijke roamingtarieven voor telefoongesprekken
en sms, alsmede informatie over de op grond van deze ver
ordening toepasselijke transparantiemaatregelen te vragen en
te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt een gratis num
mer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel beschik
baar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van
toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.

3.
Roamingaanbieders verstrekken alle gebruikers bij het ne
men van hun abonnement alle informatie over de door hen
gehanteerde roamingtarieven, met name over het eurogespreks
tarief en het euro-sms-tarief. Voorts worden nieuwe tarieven
zonder onnodige vertraging aan de roamende klanten mee
gedeeld.
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De roamingaanbieders nemen de nodige maatregelen om ervoor
te zorgen dat hun roamende klanten zich bewust zijn van de
beschikbaarheid van het eurogesprekstarief en het euro-sms-ta
rief. Met name stellen zij al hun roamende klanten in kennis
van de voorwaarden met betrekking tot het eurogesprekstarief
en van de voorwaarden met betrekking tot het euro-sms-tarief,
telkens op duidelijke en onbevooroordeelde wijze. Zij sturen
daarna met redelijke tussenpozen een herinnering aan alle klan
ten die voor een ander tarief hebben gekozen.

De verstrekte informatie is zo gedetailleerd dat de klant kan
oordelen of het voordelig is over te stappen op een eurotarief.

4.
Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie
beschikbaar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grens
gebieden kan worden vermeden. Roamingaanbieders nemen re
delijke maatregelen om hun klanten te beschermen tegen beta
ling van roamingtarieven voor roamingdiensten die ongewild
zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen lidstaat bevinden.

Artikel 15
Transparantie

en preventieve mechanismen
retaildataroamingdiensten

voor

1.
In overeenstemming met de leden 2 en 3 zorgen roaming
aanbieders ervoor dat hun roamende klanten zowel vóór als na
de sluiting van een overeenkomst naar behoren worden voor
gelicht 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.

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

2.
Een automatisch bericht van de roamingaanbieder stelt de
roamende klant ervan in kennis dat hij aan het roamen is, en
verschaft gepersonaliseerde informatie over de tarieven (in de
munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van
herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt), uitgedrukt
in prijs per megabyte, die van toepassing zijn op de levering van
gereguleerde dataroamingdiensten aan hem in de desbetreffende
lidstaat, tenzij de klant de roamingaanbieder heeft laten weten
dat hij deze informatie niet wenst te ontvangen.
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De roamende klant ontvangt dergelijke gepersonaliseerde tarief
informatie op zijn mobiele toestel, bijvoorbeeld via een smsbericht, een e-mail of een pop-upvenster op het mobiele toestel,
telkens wanneer hij een andere lidstaat binnengaat dan die van
zijn binnenlandse aanbieder en hij 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 dataroa
mingdienst, op zodanige wijze dat de ontvangst en het begrip
ervan worden vergemakkelijkt.

Een klant die zijn roamingaanbieder heeft laten weten deze
automatische tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft
het recht om op elk moment en kosteloos de verlening van
deze dienst door de roamingaanbieder opnieuw te verlangen.

3.
Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klan
ten de gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een
faciliteit die informatie geeft over de totale consumptie uit
gedrukt in volume of in de munteenheid waarin de roamende
klant wordt gefactureerd voor gereguleerde dataroamingdien
sten, en die waarborgt dat de totale uitgaven voor gereguleerde
dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperiode, uit
gezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder
de uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maxi
mumbedrag niet overschrijden.

Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of meer maximumbedra
gen voor specifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf
op de hoogte wordt gesteld van de daarmee overeenkomende
volumes. Eén van deze maximumbedragen (het standaard maxi
mumbedrag) ligt in de nabijheid van 50 EUR aan verschuldigde
kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief btw) zon
der dit te overschrijden.

Een andere mogelijkheid is dat de roamingaanbieder in volumes
uitgedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de hoogte
wordt gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen.
Eén van deze plafonds (het standaard volumeplafond) gaat ge
paard met een bedrag van ten hoogste 50 EUR aan verschul
digde kosten per maandelijkse factureringsperiode (exclusief
btw).

De roamingaanbieder kan zijn roamende klanten tevens andere
plafonds aanbieden met andere, dat wil zeggen hogere of lagere,
maandelijkse maximumbedragen.

Het in de tweede en de derde alinea bedoelde standaardplafond
geldt voor alle klanten die niet hebben gekozen voor een ander
plafond.

Elke roamingaanbieder zorgt er eveneens voor dat een passende
kennisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende
klant, bijvoorbeeld een sms-bericht, een e-mail of een
pop-upvenster op de computer, wordt verstuurd wanneer de
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dataroamingdiensten 80 % van het overeengekomen financiële
of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant heeft het recht van
de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het verstu
ren van dergelijke kennisgevingen, en het recht om te allen tijde
en kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering
van de dienst hervat.

Als dit financiële of volumeplafond dreigt te worden overschre
den, wordt een kennisgeving gestuurd naar het mobiele toestel
van de roamende klant. Deze kennisgeving vermeldt welke pro
cedure moet worden gevolgd indien de klant voortzetting van
de levering van die diensten wenst, alsook de kosten die ver
bonden zijn aan elke extra af te nemen eenheid. Indien de
roamende klant niet reageert op de ontvangen kennisgeving,
stopt de roamingaanbieder onmiddellijk met de levering en de
facturering van gereguleerde dataroamingdiensten aan de roa
mende klant, tenzij en totdat de roamende klant verzoekt om
voortzetting of hervatting van de levering van deze diensten.

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

4.
De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing op toestellen
voor communicatie van machine naar machine die gebruik
maakt van mobieledatacommunicatie.

5.
Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun
klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor
roamingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in
hun eigen lidstaat bevinden. Daaronder valt ook het informeren
van de klanten over hoe zij ongewilde roaming in grensgebie
den kunnen vermijden.

6.
Dit artikel, met uitzondering van lid 5, en behoudens de
eerste en tweede alinea van dit lid, is tevens van toepassing op
dataroamingdiensten die door een roamingaanbieder worden
verstrekt en door roamende klanten worden gebruikt wanneer
zij buiten de Unie reizen.

Daar waar de klant kiest voor de in lid 3, eerste alinea, bedoelde
faciliteit, zijn de voorschriften als voorzien in lid 3 niet van
toepassing wanneer de exploitant van het bezochte netwerk in
het bezochte land buiten de Unie de roamingaanbieder niet
toelaat om het gebruik van zijn klant in real time te contro
leren.

In een dergelijk geval wordt de klant er bij binnenkomst in een
dergelijk land onverwijld en kosteloos per sms-bericht van in
kennis gesteld dat er geen informatie over de totale consumptie
beschikbaar is, en dat niet kan worden gegarandeerd dat het
gespecificeerde maximumbedrag niet wordt overschreden.
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Artikel 16
Toezicht en handhaving
1.
De nationale regelgevende instanties controleren en zien
toe op de naleving van deze verordening op hun grondgebied.
2.
De nationale regelgevende instanties stellen actuele infor
matie over de toepassing van deze verordening, met name de
artikelen 7, 8, 9, 10, 12 en 13 ervan, algemeen beschikbaar op
een wijze die belangstellenden gemakkelijk toegang tot die in
formatie biedt.
3.
Ter voorbereiding op de evaluatie bedoeld in artikel 19,
zien de nationale regelgevende instanties toe op de ontwikkeling
van de wholesale- en retailtarieven voor de levering aan roa
mende klanten van gespreks- en datacommunicatiediensten, met
inbegrip van sms en mms, inclusief in de ultraperifere regio's
van de Unie bedoeld in artikel 349 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie. De nationale regelgevende
instanties geven tevens aandacht aan het bijzondere geval van
ongewilde roaming in de grensgebieden van aan elkaar gren
zende lidstaten en controleren of er verkeerssturingstechnieken
worden gebruikt die nadelig zijn voor de klanten.
De nationale regelgevende instanties zien toe op en verzamelen
informatie over ongewilde roaming, en nemen passende maat
regelen.
4.
De nationale regelgevende instanties hebben de bevoegd
heid om bij de ondernemingen waarop de bepalingen van deze
verordening van toepassing zijn, alle informatie op te vragen die
relevant is voor de uitvoering en handhaving van deze verorde
ning. Die ondernemingen verstrekken dergelijke informatie op
verzoek onverwijld en in overeenstemming met de door de
nationale regelgevende instantie vastgestelde termijnen en
mate van detail.
5.
De nationale regelgevende instanties kunnen op eigen ini
tiatief optreden om de naleving van deze verordening te waar
borgen. In het bijzonder maken zij, indien nodig, gebruik van
de bevoegdheden waarover zij uit hoofde van artikel 5 van de
toegangsrichtlijn beschikken om te zorgen voor de benodigde
toegang en interconnectie teneinde de eind-tot-eindverbinding
en de interoperabiliteit van roamingdiensten te verzekeren, bij
voorbeeld wanneer klanten geen gereguleerde roaming-sms-be
richten kunnen uitwisselen met klanten van een terrestrisch
publiek mobielcommunicatienetwerk in een andere lidstaat als
gevolg van het ontbreken van een overeenkomst over de afgifte
van dergelijke berichten.
6.
Wanneer de nationale regelgevende instantie een inbreuk
op deze verordening constateert, heeft zij de bevoegdheid om
de onmiddellijke beëindiging van deze inbreuk te eisen.
Artikel 17
Beslechting van geschillen
1.
In geval van geschillen in verband met de in deze ver
ordening vervatte verplichtingen tussen ondernemingen die
elektronischecommunicatienetwerken of -diensten aanbieden in
een lidstaat, zijn de geschilbeslechtingsprocedures van de artike
len 20 en 21 van de kaderrichtlijn van toepassing.
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2.
Bij niet-beslechte geschillen over kwesties die onder deze
verordening vallen en waarbij een consument of eindgebruiker
betrokken is, zorgen de lidstaten ervoor dat de procedures van
buitengerechtelijke beslechting van geschillen overeenkomstig
artikel 34 van de universeledienstrichtlijn kunnen worden ge
bruikt.
Artikel 18
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 Commissie uiterlijk
30 juni 2013 in kennis van deze regels en brengen haar bij
latere wijzigingen daarvan onverwijld op de hoogte.
Artikel 19
Evaluatie
1.
De Commissie evalueert de resultaten van deze verorde
ning en brengt daarover, na inspraak van het publiek, uiterlijk
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 evalu
eert zij onder meer het volgende:
a) of er voldoende concurrentie is om het verdwijnen van de
maximum retailtarieven te rechtvaardigen;
b) of er voldoende concurrentie is om de maximumretailtarie
ven af te schaffen;
c) de ontwikkeling van en de te verwachten toekomstige trends
in de wholesale- en retailtarieven voor de levering aan roa
mende klanten van gespreks-, sms- en datacommunicatie
diensten, in vergelijking met de tarieven voor mobiele-com
municatiediensten op nationaal niveau in de lidstaten, opge
splitst naar postpaid- en prepaid-klanten, alsook de ontwik
kelingen op het gebied van de kwaliteit en snelheid van deze
diensten;
d) de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip
van diensten die een alternatief vormen voor gespreks-, smsen dataroamingdiensten, met name in het licht van de tech
nologische ontwikkelingen;
e) de mate waarin consumenten hebben geprofiteerd van prijs
dalingen bij roamingdiensten, de verscheidenheid van tarie
ven en producten die beschikbaar zijn voor consumenten
met uiteenlopende belgewoontes, en het verschil tussen roa
mingtarieven en nationale tarieven, met inbegrip van de
beschikbaarheid van aanbiedingen die gebaseerd zijn op
één tarief voor nationale en roamingdiensten;
f) de mate van concurrentie op zowel de retail- als de whole
salemarkt, met name de concurrentiepositie van kleinere,
onafhankelijke of sinds kort op de markt actieve exploitan
ten, met inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van
commerciële overeenkomsten en de mate van interconnectie
tussen exploitanten;
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g) de mate waarin de uitvoering van de in de artikelen 3 en 4
bedoelde structurele maatregelen tot meer concurrentie heeft
geleid op de interne markt voor roamingdiensten, en wel in
die mate dat het verschil tussen roaming- en nationale tarie
ven nagenoeg nul bedraagt;
h) de mate waarin het niveau van de wholesale- en retailmaxi
mumtarieven de klanten op passende wijze heeft beschermd
tegen buitensporig hoge prijzen, terwijl de concurrentie op
de interne markt voor roamingdiensten kon worden ontwik
keld.
2.
Indien uit het verslag blijkt dat de structurele maatregelen
waarin deze verordening voorziet, niet volstaan om de concur
rentie op de interne markt voor roamingdiensten ten behoeve
van alle Europese consumenten te stimuleren, of dat de verschil
len tussen roamingtarieven en nationale tarieven niet nagenoeg
nul bedragen, kan de Commissie bij het Europees Parlement en
de Raad passende voorstellen indienen om dit probleem aan te
pakken en aldus een interne markt voor mobielecommunicatie
diensten tot stand te brengen waar er uiteindelijk geen verschil
meer is tussen nationale en roamingtarieven. De Commissie zal
met name onderzoeken of het nodig is:
a) aanvullende technische en structurele maatregelen vast te
stellen;
b) de structurele maatregelen te wijzigen;
c) de duur van de maximale retailtarieven als bedoeld in de
artikelen 8, 10 en 13 te verlengen, en eventueel het niveau
ervan te herzien;
d) de looptijd van de maximale wholesaletarieven als bedoeld in
de artikelen 7, 9 en 12 te wijzigen, of het niveau ervan te
herzien;
e) andere noodzakelijke voorschriften in te voeren, met in
begrip van het wegwerken van het onderscheid tussen roa
ming- en nationale tarieven.
3.
Voorts legt de Commissie om de twee jaar na het in lid 1
bedoelde verslag een verslag voor aan het Europees Parlement
en de Raad. Elk verslag bevat een overzicht van het toezicht op
de levering van roamingdiensten in de Unie en een beoordeling
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van de vooruitgang die is geboekt bij het verwezenlijken van de
doelstellingen van deze verordening, waarbij ook de in de leden
1 en 2 bedoelde zaken aan de orde komen.
4.
Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roaming
markten in de gehele Unie te beoordelen, verzamelt het Berec
regelmatig gegevens van de nationale regelgevende instanties
over de ontwikkeling van de retail- en wholesaletarieven voor
gespreks-, sms- en dataroamingdiensten. Die gegevens worden
minstens tweemaal per jaar meegedeeld aan de Commissie. De
Commissie maakt deze gegevens bekend.
Ook verzamelt het Berec jaarlijks informatie van de nationale
regelgevende instanties over de transparantie en de vergelijk
baarheid van de verschillende tarieven die exploitanten hun
klanten aanbieden. De Commissie maakt deze gegevens en be
vindingen bekend.
Artikel 20
Kennisgevingsvoorschriften
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de gegevens
betreffende de nationale regelgevende instanties die belast zijn
met de uitvoering van taken krachtens deze verordening.
Artikel 21
Intrekking
Verordening (EG) nr. 717/2007 wordt overeenkomstig bijlage I
ingetrokken met ingang van 1 juli 2012.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als ver
wijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen
volgens de concordantietabel in bijlage II.
Artikel 22
Datum van inwerkingtreden en verstrijken
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, en
is van toepassing vanaf die dag, tenzij in specifieke artikelen
anders is bepaald.
Zij verstrijkt op 30 juni 2022.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 13 juni 2012.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter

Voor de Raad
De voorzitter

M. SCHULZ

N. WAMMEN
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BIJLAGE I
Ingetrokken verordening met de wijziging ervan
(als bedoeld in artikel 21)
Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement
en de Raad (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 32)
Verordening (EG) nr. 544/2009 van het Europees Parlement
en de Raad (PB L 167 van 29.6.2009, blz. 12)

Enkel artikel 1
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BIJLAGE II
Concordantietabel
Verordening (EG) nr. 717/2007

Deze verordening

Artikel 1

Artikel 1

—

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 2

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 3

Artikel 1, lid 4

Artikel 1, lid 4, eerste alinea, eerste zin

Artikel 1, lid 5

Artikel 1, lid 4, eerste alina, tweede zin

Artikel 1, lid 6, eerste alinea
Artikel 1, lid 7, eerste alinea

Artikel 1, lid 4, tweede alinea, eerste zin

Artikel 1, lid 6, tweede alinea, eerste zin
Artikel 1, lid 7, tweede alinea, eerste zin

Artikel 1, lid 4, tweede alinea, tweede zin

Artikel 1, lid 6, tweede alinea, tweede en derde zin
Artikel 1, lid 7, tweede alinea, tweede en derde zin

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, lid 2, aanhef

Artikel 2, lid 2, aanhef

Artikel 2, lid 2, punt a)

Artikel 2, lid 2, punt i)

Artikel 2, lid 2, punt b)

Artikel 2, lid 2, punt a)

—

Artikel 2, lid 2, punt b)

—

Artikel 2, lid 2, punt c)

Artikel 2, lid 2, punt c)

Artikel 2, lid 2, punt d)

Artikel 2, lid 2, punt g)

Artikel 2, lid 2, punt e)

Artikel 2, lid 2, punt d)

Artikel 2, lid 2, punt f)

Artikel 2, lid 2, punt f)

Artikel 2, lid 2, punt g)

Artikel 2, lid 2, punt e)

Artikel 2, lid 2, punt h)

Artikel 2, lid 2, punt i)

Artikel 2, lid 2, punt j)

Artikel 2, lid 2, punt j)

Artikel 2, lid 2, punt k)

Artikel 2, lid 2, punt h)

Artikel 2, lid 2, punt l)

Artikel 2, lid 2, punt k)

Artikel 2, lid 2, punt m)

—

Artikel 2, lid 2, punt n)

—

Artikel 2, lid 2, punt o)

—

Artikel 2, lid 2, punt p)

—

Artikel 2, lid 2, punt q)

—

Artikelen 3, 4, 5 en 6

Artikel 3, lid 1

Artikel 7, lid 1

Artikel 3, lid 2

Artikel 7, lid 2

Artikel 3, lid 3, eerste alinea

—

Artikel 3, lid 3, tweede alinea

Artikel 7, lid 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 8, lid 1

Artikel 4, lid 2

Artikel 8, lid 2
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Verordening (EG) nr. 717/2007
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Deze verordening

Artikel 4, lid 3, eerste alinea

—

Artikel 4, lid 3, tweede alinea

Artikel 8, lid 3

Artikel 4, lid 3,derde alinea

Artikel 8, lid 4

Artikel 4, lid 4

Artikel 8, lid 5

Artikel 4 bis

Artikel 9

Artikel 4 ter

Artikel 10

Artikel 4 ter, lid 7

—

Artikel 4 quater

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

Artikel 6, lid 1, eerste tot en met de vijfde alinea

Artikel 14, lid 1, eerste tot en met de vijfde alinea

—

Artikel 14, lid 1, zesde alinea

Artikel 6, lid 2

Artikel 14, lid 2

Artikel 6, lid 3, eerste en tweede alinea

Artikel 14, lid 3, eerste en tweede alinea

—

Artikel 14, lid 3, derde alinea

—

Artikel 14, lid 4

Artikel 6 bis

Artikel 15

—

Artikel 15, lid 4

—

Artikel 15, lid 5

—

Artikel 15, lid 6

Artikel 6 bis, lid 4

—

Artikel 7

Artikel 16

—

Artikel 16, lid 3, tweede alinea

Artikel 8

Artikel 17

Artikel 9

Artikel 18

Artikel 10

—

Artikel 11, lid 1, aanhef

Artikel 19, lid 1, aanhef

—

Artikel 19, lid 1, punten a) en b)

Artikel 11, lid 1, eerste alinea, eerste tot en met vierde
streepje

Artikel 19, lid 1, eerste alinea, punten c) tot en met f)

—

Artikel 19, lid 1, punten g) en h)

Artikel 11, lid 1, tweede alinea

—

—

Artikel 19, lid 2

Artikel 11, lid 2

Artikel 19, lid 3

—

Artikel 19, lid 4

Artikel 12

Artikel 20

—

Artikel 21

Artikel 13

Artikel 22

