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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
Nr. 531/2012
af 13. juni 2012
om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen
(omarbejdning)
(EØS-relevant tekst)

Artikel 1
Emne og anvendelsesområde
1.
Ved denne forordning indføres en fælles tilgang for at sikre, at
brugere af offentlige mobilkommunikationsnet under rejse inden for
Unionen ikke betaler for høje priser for EU-dækkende roamingtjenester
sammenholdt med de tilsvarende nationale priser, når de foretager og
modtager opkald, sender og modtager sms'er eller benytter pakkekoblet
datakommunikation, hvorved der opnås et velfungerende indre marked
og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, der fremmer konkurrencen og
gennemskueligheden på markedet og skaber både incitamenter til inno
vation og valgmuligheder for forbrugerne.

Der fastsættes regler, som gør det muligt, at regulerede roamingtjenester
sælges særskilt fra indenlandske mobilkommunikationstjenester, samt
fastsætter vilkår for engrosadgang til offentlige mobilkommunika
tionsnet med henblik på udbud af regulerede roamingtjenester. Der fast
sættes også midlertidige regler for de takster, som roamingudbyderne
må opkræve for levering af regulerede roamingtjenester inden for
Unionen i forbindelse med taleopkald og sms'er med originering og
terminering inden for Unionen og for pakkekoblet datakommunikation,
der benyttes af roamingkunder ved hjælp af et mobilkommunikationsnet
inden for Unionen. Forordningen gælder både for takster, der opkræves
af netoperatører på engrosniveau, og for takster, der opkræves af
roamingudbydere på detailniveau.

2.
Særskilt salg af regulerede roamingtjenester fra indenlandske
mobilkommunikationstjenester er et foreløbigt skridt til at øge konkur
rencen, således at roamingtarifferne for kunderne sænkes, for at opnå et
indre marked for mobilkommunikationstjenester og i sidste ende, at der
ikke skelnes mellem indenlandske tariffer og roamingtariffer.

3.
Ved denne forordning fastsættes også bestemmelser, som tager
sigte på at øge prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne om
takster til brugerne af roamingtjenester.

4.
Denne forordning udgør en specifik foranstaltning, jf. artikel 1,
stk. 5, i rammedirektivet.

5.

De maksimale takster i denne forordning er angivet i euro.
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6.
Såfremt maksimale takster i henhold til artikel 7, 9 og 12, angives
i andre valutaer end euroen, fastsættes de indledende takstlofter i
henhold til disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse
af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. maj 2012 af
Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende.
I forbindelse med de efterfølgende takstlofter, jf. artikel 7, stk. 2,
artikel 9, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, omregnes de ændrede værdier
under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres på
samme måde den 1. maj i det relevante kalenderår. For så vidt angår
de maksimale takster i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 1, og artikel 12,
stk. 1, ændres takstlofterne i andre valutaer end euroen årligt fra og med
2015. De årligt ændrede takstlofter i disse valutaer gælder fra den 1. juli
under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1.
maj samme år.
7.
Såfremt de maksimale takster i artikel 8, 10 og 13 angives i andre
valutaer end euroen, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til
disse artikler i de pågældende valutaer under anvendelse af gennem
snittet af de referencevalutakurser, der offentliggøres den 1. marts, den
1. april og den 1. maj 2012 af Den Europæiske Centralbank i Den
Europæiske Unions Tidende.
I forbindelse med de efterfølgende takstlofter, jf. artikel 8, stk. 2,
artikel 10, stk. 2, og artikel 13, stk. 2, omregnes de ændrede værdier
under anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der
offentliggøres den 1. marts, den 1. april og den 1. maj i det relevante
kalenderår. For de maksimale takster i artikel 8, stk. 2, artikel 10, stk. 2,
og artikel 13, stk. 2, ændres takstlofterne i andre valutaer end euroen
årligt fra og med 2015. De årligt ændrede takstlofter i disse valutaer
gælder fra den 1. juli under anvendelse af gennemsnittet af de referen
cevalutakurser, der offentliggøres den 1. marts, den 1. april og den 1.
maj samme år.

Artikel 2
Definitioner
1.
Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i
adgangsdirektivet, artikel 2 i rammedirektivet og artikel 2 i forsynings
pligtdirektivet anvendelse.
2.

Ud over definitionerne i stk. 1 forstås ved:

a) »roamingudbyder«: en virksomhed, der leverer regulerede detailroa
mingtjenester til en roamingkunde
b) »indenlandsk udbyder«: en virksomhed, der leverer indenlandske
mobilkommunikationstjenester til en roamingkunde
c) »alternativ roamingudbyder«: en roamingudbyder, der ikke er den
samme som den indenlandske udbyder
d) »hjemmenet«: et offentligt kommunikationsnet, der er beliggende i
en medlemsstat og benyttes af roamingudbyderen til levering af
regulerede detailroamingtjenester til en roamingkunde
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e) »besøgt net«: et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet
beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori roamingkundens
indenlandske udbyder er beliggende, der giver en roamingkunde
mulighed for at foretage eller modtage opkald eller for at sende
eller modtage sms'er eller benytte pakkekoblet datakommunikation
gennem aftaler med udbyderen af hjemmenettet

f) »EU-dækkende roaming«: en roamingkundes benyttelse af en mobil
enhed til at foretage eller modtage opkald i Unionen eller til at
sende eller modtage sms'er i Unionen eller benytte pakkekoblet
datakommunikation, mens den pågældende befinder sig i en anden
medlemsstat end den, hvori den indenlandske udbyders net er belig
gende, gennem aftaler mellem operatøren af hjemmenettet og opera
tøren af det besøgte net

g) »roamingkunde«: en kunde hos en roamingudbyder af regulerede
roamingtjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobilkommu
nikationsnet, der er beliggende i Unionen, hvis kontrakt eller aftale
med nævnte roamingudbyder gør EU-dækkende roaming mulig

h) »reguleret roamingopkald«: en roamingkundes mobiltaletelefoniop
kald med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt
kommunikationsnet inden for Unionen eller en roamingkundes
modtagelse af et opkald med originering i et offentligt kommunika
tionsnet inden for Unionen og terminering i et besøgt net

▼M1

__________

▼B
j)

»sms« (Short Message Service): en tekstbesked, der hovedsagelig
består af bogstaver og/eller tal, og som kan sendes mellem mobil
numre og/eller fastnetnumre, der er tildelt i overensstemmelse med
de nationale nummerplaner

k) »reguleret roaming-sms«: en sms, der sendes af en roamingkunde,
med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt
kommunikationsnet inden for Unionen, eller som modtages af en
roamingkunde, med originering i et offentligt kommunikationsnet
inden for Unionen og terminering i et besøgt net

▼M1

__________

▼B
m) »reguleret dataroamingtjeneste«: en roamingtjeneste, der gør det
muligt for en roamingkunde at benytte pakkekoblet datakommuni
kation ved hjælp af en mobil enhed, mens enheden er forbundet
med et besøgt net. En reguleret dataroamingtjeneste omfatter ikke
transmission og modtagelse af regulerede roamingopkald eller
roaming-sms'er, men omfatter transmission og modtagelse af
mms-beskeder
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__________

▼B
o) »engrosadgang til roamingtjenester«: direkte engrosadgang til
roamingtjenester eller engrosadgang til gensalg af roamingtjenester
p) »direkte engrosadgang til roamingtjenester«: en mobilnetoperatørs
tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller tjenester for en anden virk
somhed på nærmere fastlagte betingelser, så denne anden virk
somhed kan udbyde regulerede roamingtjenester til roamingkunder
q) »engrosadgang til gensalg af roamingtjenester«: levering af
roamingtjenester på engrosniveau af en anden netoperatør end
operatøren af det besøgte net til en anden virksomhed, så denne
anden virksomhed kan udbyde regulerede roamingtjenester til
roamingkunder
▼M1
r) »indenlandsk detailpris«: en roamingudbyders indenlandske detail
takst pr. enhed, der gælder for foretagne opkald og afsendte sms'er
(der både origineres og termineres på forskellige offentlige kommu
nikationsnet inden for den samme medlemsstat), og for data, der
forbruges af en kunde; i tilfælde af, at der ikke er nogen bestemt
indenlandsk detailtakst pr. enhed, anses den indenlandske detailpris
for at være omfattet af den samme afregningsmetode, der gælder for
kunden for foretagne opkald og afsendte sms'er (der både origineres
og termineres på forskellige offentlige kommunikationsnet inden for
den samme medlemsstat), og for data, der forbruges i den pågæl
dende kundes medlemsstat
s) »særskilt salg af regulerede detaildataroamingtjenester«: levering af
regulerede dataroamingtjenester, der leveres direkte til roaming
kunder på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.
▼B
Artikel 3
Engrosadgang til roamingtjenester
1.
Mobilnetoperatører skal imødekomme alle rimelige anmodninger
om engrosadgang til roamingtjenester.
2.
Mobilnetoperatører kan kun afslå anmodninger om engrosadgang
til roamingtjenester på grundlag af objektive kriterier.
3.
Engrosadgang til roamingtjenester omfatter adgang til alle netele
menter og tilhørende faciliteter, relevante tjenester, software og infor
mationssystemer, der er nødvendige for levering af regulerede roaming
tjenester til kunderne.
▼M2
4.
Bestemmelserne om regulerede engrostakster for roamingtjenester
i artikel 7, 9 og 12 finder anvendelse på adgang til alle komponenter af
engrosadgang til roamingtjenester, der er omhandlet i stk. 3, medmindre
begge parter til aftalen om engrosroaming udtrykkeligt er enige i, at alle
gennemsnitlige takster for engrosroaming, som stammer fra anvendelsen
af aftalen, ikke skal underlægges de maksimale regulerede engrostakster
for roaming i aftalens gyldighedsperiode.

02012R0531 — DA — 15.06.2017 — 003.002 — 6
▼B
Uden at det berører første afsnit kan mobilnetoperatører i tilfælde af
engrosadgang til gensalg af roamingtjenester tage fair og rimelige priser
for komponenter, der ikke er omfattet af stk. 3.

5.
Mobilnetoperatører offentliggør et standardtilbud, der tager hensyn
til BEREC's retningslinjer, som omhandlet i stk. 8, og stiller det til
rådighed for en virksomhed, der anmoder om engrosadgang til roaming
tjenester. Mobilnetoperatører giver den virksomhed, der anmoder om
adgang, et udkast til kontrakt, der overholder nærværende artikel med
hensyn til en sådan adgang, senest en måned efter mobilnetoperatørens
første modtagelse af anmodningen. Engrosadgangen til roamingtjenester
bevilges inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder, fra
kontraktens indgåelse. Mobilnetoperatører, der modtager en anmodning
om engrosadgang til roamingtjenester, og virksomheder, der anmoder
om adgang, skal forhandle i god tro.

▼M2
6.
Det i stk. 5 nævnte standardtilbud skal være tilstrækkeligt detal
jeret og omfatte alle komponenter, der er nødvendige for engrosadgang
til roamingtjenester som omhandlet i stk. 3, og give en beskrivelse af de
udbud, der er relevante for direkte engrosadgang til roamingtjenester og
engrosadgang til gensalg af roamingtjenester og de tilhørende vilkår og
betingelser.

Standardtilbuddet kan omfatte betingelser, der skal hindre permanent
roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til
roamingtjenester til andre formål end levering af regulerede roaming
tjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte periodisk rejser
inden for Unionen. Hvor det er fastsat i et standardtilbud, skal sådanne
betingelser omfatte de specifikke foranstaltninger, som operatøren af et
besøgt net kan træffe for at forebygge permanent roaming eller unormal
anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, samt de
objektive kriterier, på grundlag af hvilke sådanne foranstaltninger kan
træffes. Sådanne kriterier kan omfatte oplysninger om den samlede
roamingtrafik. De må ikke henvise til specifikke oplysninger vedrørende
individuel roamingtrafik hos roamingudbyderens kunder.

Standardtilbuddet kan bl.a. fastsætte, at operatøren af et besøgt net,
såfremt denne har rimelig grund til at mene, at en betydelig andel af
roamingudbyderens kunder foretager permanent roaming eller unormal
anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester, med
forbehold af Unionens og de nationale bestemmelser om databeskyttelse
kan anmode roamingudbyderen om oplysninger, der kan vise, om en
betydelig andel af roamingudbyderens kunder er i en situation med
permanent roaming, eller om der forekommer unormal anvendelse
eller misbrug af engrosadgang til roamingtjenester på den besøgte
operatørs net, som f.eks. oplysninger om andelen af kunder, for
hvilken risikoen for unormal anvendelse eller misbrug af regulerede
detailroamingtjenester, der leveres til den gældende indenlandske detail
pris, er blevet fastsat på grundlag af objektive indikatorer i overens
stemmelse med detaljerede regler om anvendelsen af politikken om
rimeligt forbrug i henhold til artikel 6d.
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Standardtilbuddet kan som en sidste udvej, hvis mindre strenge
foranstaltninger ikke har formået at afhjælpe situationen, give mulighed
for at opsige en engrosroamingaftale, hvor operatøren af et besøgt net på
grundlag af objektive kriterier har konstateret, at der blandt en betydelig
andel af roamingudbyderens kunder forekommer permanent roaming
eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til roamingtje
nester, og har underrettet hjemmenetudbyderen herom.

Operatøren af et besøgt net kan ensidigt kun opsige en engrosroaming
aftale på grund af permanent roaming eller unormal anvendelse eller
misbrug af engrosadgang til roamingtjenester efter forudgående godken
delse fra den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net.

Senest tre måneder efter modtagelsen af anmodningen fra operatøren af
et besøgt net om godkendelse af opsigelsen af en engrosroamingaftale
beslutter den nationale tilsynsmyndighed efter at have hørt hjemmene
tudbyderens nationale tilsynsmyndighed, hvorvidt anmodningen imøde
kommes eller afvises, og underretter Kommissionen herom.

De nationale tilsynsmyndigheder for operatøren af et besøgt net og
hjemmenetudbyderens nationale tilsynsmyndighed kan hver især
anmode BEREC om at vedtage en udtalelse vedrørende den foranstalt
ning, der skal træffes i overensstemmelse med denne forordning.
BEREC vedtager sin udtalelse inden for en måned efter modtagelsen
af en sådan anmodning.

Når BEREC er blevet hørt, skal den nationale tilsynsmyndighed for
operatøren af et besøgt net afvente og tage nøje hensyn til BEREC's
udtalelse, inden den under overholdelse af den i sjette afsnit omhandlede
frist på tre måneder træffer afgørelse om, hvorvidt den giver eller afviser
at give tilladelse til opsigelse af engrosroamingaftalen.

Den nationale tilsynsmyndighed for operatøren af et besøgt net stiller
oplysninger om tilladelser til opsigelse af engrosroamingaftaler til
rådighed for offentligheden under hensyntagen til forretningshemmelig
heders fortrolighed.

Dette stykkes femte til niende afsnit berører ikke en national tilsyns
myndigheds beføjelse til at kræve, at den manglende overholdelse af
forpligtelserne fastsat i denne forordning i henhold til artikel 16, stk. 6,
straks ophører, og berører heller ikke retten for operatøren af det
besøgte net til at træffe passende foranstaltninger med henblik på at
bekæmpe svig.

Den nationale tilsynsmyndighed forlanger om nødvendigt ændringer af
standardtilbud, herunder hvad angår de specifikke foranstaltninger, som
operatøren af det besøgte net kan træffe for at hindre permanent
roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af engrosadgang til
roamingtjenester, og de objektive kriterier, på grundlag af hvilke opera
tøren af det besøgte net kan træffe sådanne foranstaltninger, for at sikre
overholdelse af forpligtelser, der er fastsat i denne artikel.
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7.
Når den virksomhed, der anmoder om adgangen, ønsker at indgå i
kommercielle forhandlinger for også at inddrage komponenter, der ikke
er omfattet af standardtilbuddet, skal mobilnetoperatørerne svare på en
sådan anmodning inden for en rimelig frist, der ikke overstiger to
måneder fra den første modtagelse af anmodningen. Med henblik på
nærværende stykke finder stk. 2 og 5 ikke anvendelse.
8.
Senest den 30. september 2012 og for at bidrage til en ensartet
anvendelse af denne artikel fastlægger BEREC efter høring af aktørerne
og i snævert samarbejde med Kommissionen retningslinjer for engro
sadgang til roamingtjenester.
9.

Stk. 5-7 finder anvendelse fra den 1. januar 2013.

Artikel 4
▼M1
Særskilt salg af regulerede detaildataroamingtjenester
▼B
1.

►M1 __________ ◄

Hverken indenlandske udbydere eller roamingudbydere må forhindre
kunder i at benytte regulerede dataroamingtjenester, der leveres
direkte på et besøgt net af en alternativ roamingudbyder.
2.
Roamingkunder har ret til at skifte roamingudbyder til enhver tid.
Når en roamingkunde vælger at skifte roamingudbyder, skal skiftet ske
uden unødig forsinkelse og i hvert tilfælde inden for den kortest mulige
frist afhængig af den tekniske løsning, der vælges for gennemførelsen af
separat salg af regulerede detailroamingtjenester, men må under ingen
omstændigheder overstige tre arbejdsdage fra indgåelsen af aftalen med
den nye roamingudbyder.
3.
Skiftet til en alternativ roamingudbyder eller mellem roamingud
bydere skal være gratis for kunderne og skal være muligt under enhver
tarifplan. Det må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller
andre faste eller regelmæssige udgifter i forbindelse med andre
elementer i abonnementet end roaming sammenlignet med de betingel
ser, der gjaldt før skiftet.
▼M1

__________

▼B
6.

Denne artikel finder anvendelse fra den 1. juli 2014.

Artikel 5
▼M1
Gennemførelse

af
særskilt
salg
detaildataroamingtjenester

af

regulerede

1.
Indenlandske udbydere gennemfører forpligtelsen i forbindelse
med det særskilte salg af regulerede detaildataroamingtjenester som
omhandlet i artikel 4 således, at deres roamingkunder kan benytte
særskilte regulerede dataroamingtjenester. Indenlandske udbydere skal
imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til faciliteter og
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tilhørende serviceydelser, der er relevante for det særskilte salg af regu
lerede detaildataroamingtjenester. Adgangen til disse faciliteter og servi
ceydelser, der er nødvendige for det særskilte salg af regulerede detail
dataroamingtjenester, herunder autentifikationstjenester, skal være gratis
og må ikke medføre nogen direkte omkostninger for roamingkunderne.
2.
For at sikre sammenhængende og samtidig gennemførelse i hele
Unionen af det særskilte salg af regulerede detaildataroamingtjenester
vedtager Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter og efter
høring af BEREC detaljerede regler om en teknisk løsning for gennem
førelsen af det særskilte salg af regulerede detaildataroamingtjenester.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i
artikel 6, stk. 2.
3.
Den tekniske løsning for gennemførelsen af det særskilte salg af
regulerede detaildataroamingtjenester skal opfylde følgende kriterier:
▼B
a) være forbrugervenlig, især ved at gøre det let og hurtigt for forbru
gerne at skifte til en alternativ roamingudbyder, samtidig med at de
beholder deres mobilnummer og ved brug af samme mobile enhed
b) kunne opfylde alle typer af forbrugerønsker på konkurrencedygtige
vilkår, herunder fra storforbrugere af datatjenester
c) kunne fremme konkurrence effektivt, herunder også tage hensyn til
operatørernes mulighed for at udnytte deres infrastrukturelle aktiver
og kommercielle aftaler
d) være omkostningseffektiv, herunder tage hensyn til fordelingen af
omkostningerne mellem de indenlandske udbydere og de alternative
roamingudbydere
e) kunne honorere de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1,
på en effektiv måde
f) sikre den højest mulige grad af interoperabilitet
g) være brugervenlig, navnlig med hensyn til kundernes tekniske hånd
tering af den mobile enhed, når de skifter net
h) sikre at EU-kunders roaming i tredjelande eller tredjelandskunders
roaming i Unionen ikke vanskeliggøres
i) sikre, at reglerne om beskyttelse af privatlivets fred, personoplys
ninger, nettenes sikkerhed og integritet og gennemsigtighed som
krævet i rammedirektivet og særdirektiverne overholdes
j) tage hensyn til, at de nationale tilsynsmyndigheder fremmer slutbru
gernes mulighed for at få adgang til og distribuere oplysninger eller
benytte applikationer og tjenester efter eget valg i overensstemmelse
med artikel 8, stk. 4, litra g), i rammedirektivet
k) sikre, at udbydere anvender samme betingelser under samme
omstændigheder.
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4.
Den tekniske løsning kan kombinere en eller flere tekniske
foranstaltninger med henblik på at opfylde kriterierne i stk. 3.

5.
Om nødvendigt skal Kommissionen give en europæisk standardi
seringsorganisation mandat til at foretage den tilpasning af de relevante
standarder, der er nødvendig for at sikre en harmoniseret gennemførelse
af det særskilte salg af regulerede detailroamingtjenester.

6.
Stk. 1, 3, 4 og 5 i denne artikel finder anvendelse fra den 1. juli
2014.

Artikel 6
Udvalgsprocedure
1.
Kommissionen bistås af Kommunikationsudvalget, som er nedsat i
henhold til artikel 22 i rammedirektivet. Dette udvalg er et udvalg som
defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.
Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011.

▼M1
Artikel 6a
Afskaffelse af detailroamingtillæg
Med virkning fra den 15. juni 2017, forudsat at den lovgivningsmæssige
retsakt, der skal vedtages i forlængelse af det i artikel 19, stk. 2,
omhandlede forslag, finder anvendelse på denne dato, må roamingud
bydere hverken opkræve noget tillæg udover den indenlandske detailpris
for roamingkunder i en medlemsstat for ethvert foretaget eller modtaget
reguleret roamingopkald, for enhver afsendt reguleret roaming-sms og
for enhver benyttet reguleret dataroamingtjeneste, herunder mms'er, eller
nogen generel takst for at gøre det muligt at benytte terminaludstyret
eller -tjenesten i udlandet, jf. dog artikel 6b og 6c.

Artikel 6b
Rimeligt forbrug
1.
Roamingudbydere kan i overensstemmelse med denne artikel og
de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 6d, anvende en
»politik om rimeligt forbrug« i forbindelse med forbruget af regulerede
detailroamingtjenester, der leveres til det gældende indenlandske detail
prisniveau, for at hindre roamingkunders misbrug eller unormale anven
delse af regulerede detailroamingtjenester som f.eks. roamingkunders
anvendelse af sådanne tjenester i en anden medlemsstat end den,
hvori kundernes indenlandske udbyder er beliggende, til andre formål
end periodiske rejser.

Enhver politik om rimeligt forbrug skal gøre det muligt for roamingud
byderens kunder at forbruge regulerede detailroamingtjenester til den
gældende indenlandske detailpris i de mængder, der stemmer overens
med deres respektive tarifplaner.
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2.
Artikel 6e finder anvendelse på forbrug af regulerede detailroa
mingtjenester, der overstiger ethvert niveau fastsat i henhold til enhver
politik om rimeligt forbrug.

Artikel 6c
Bæredygtigheden af detailroamingtillæggets afskaffelse
1.
Med henblik på at sikre bæredygtigheden af sin indenlandske
afregningsmodel kan en roamingudbyder under særlige og ekstraordi
nære omstændigheder, hvor roamingudbyderen ikke er i stand til at få
dækket de samlede faktiske og forventede omkostninger ved at levere
regulerede roamingtjenester i overensstemmelse med artikel 6a og 6b
gennem sine samlede faktiske og forventede indtægter fra levering af
sådanne tjenester, ansøge om tilladelse til at anvende et tillæg. Dette
tillæg skal kun pålægges i det omfang, det er nødvendigt for at dække
omkostningerne ved at levere regulerede detailroamingtjenester under
hensyn til de gældende maksimale engrostakster.

2.
Hvis en roamingudbyder beslutter at gøre brug af denne artikels
stk. 1, skal den straks ansøge den nationale tilsynsmyndighed herom
med angivelse af alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med
de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 6d. Hver 12.
måned derefter ajourfører roamingudbyderen disse oplysninger og fore
lægger dem for den nationale tilsynsmyndighed.

3.
Efter modtagelsen af en ansøgning i henhold til stk. 2 vurderer den
nationale tilsynsmyndighed, om roamingudbyderen har bevist, at den
ikke er i stand til at få dækket sine omkostninger i overensstemmelse
med stk. 1 med den virkning, at bæredygtigheden af dennes inden
landske afregningsmodel vil blive undermineret. Vurderingen af bære
dygtigheden af den indenlandske afregningsmodel baseres på relevante
objektive faktorer, der er specifikke for roamingudbyderen, herunder
objektive variationer mellem roamingudbydere i den pågældende
medlemsstat og det indenlandske pris- og indtægtsniveau. Den nationale
tilsynsmyndighed tillader tillægget, hvis betingelserne i stk. 1 og dette
stykke er opfyldt.

4.
Senest en måned efter modtagelsen af en ansøgning i henhold til
stk. 2 tillader den nationale tilsynsmyndighed tillægget, medmindre
ansøgningen er åbenlyst ubegrundet eller indeholder utilstrækkelige
oplysninger. Hvis den nationale tilsynsmyndighed vurderer, at ansøg
ningen er åbenlyst ubegrundet, eller at der er forelagt utilstrækkelige
oplysninger, træffer den en endelig afgørelse inden for en periode på
yderligere to måneder, efter at den har givet roamingudbyderen
mulighed for at blive hørt, om tilladelse, ændring eller afvisning af
tillægget.

Artikel 6d
Gennemførelse af politikken om rimeligt forbrug
bæredygtigheden af detailroamingtillæggets afskaffelse

og

1.
For at sikre en ensartet anvendelse af artikel 6b og 6c vedtager
Kommissionen senest den 15. december 2016, efter høring af BEREC,
gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede regler om anven
delsen af politikken om rimeligt forbrug og om metoden til vurdering
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af bæredygtigheden af detailroamingtillæggets afskaffelse og om den
ansøgning, som en roamingudbyder skal indgive med henblik på
denne vurdering. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersø
gelsesproceduren i artikel 6, stk. 2.

2.
For så vidt angår artikel 6b tager Kommissionen ved vedtagelsen
af gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede regler om anven
delsen af politikken om rimeligt forbrug, følgende i betragtning:

a) udviklingen i pris- og forbrugsmønstre i medlemsstaterne

b) graden af konvergens mellem de indenlandske prisniveauer i hele
Unionen

c) rejsemønstrene i Unionen

d) konstaterbare risici for forvridning af konkurrence- og investerings
incitamenter på indenlandske og besøgte markeder.

3.
For så vidt angår artikel 6c baserer Kommissionen ved vedtagelsen
af gennemførelsesretsakter, der fastsætter detaljerede regler om metoden
til vurdering af bæredygtigheden af detailroamingtillæggets afskaffelse
for en roamingudbyder, dem på følgende:

a) fastsættelsen af de samlede faktiske og forventede omkostninger ved
at levere regulerede detailroamingtjenester ud fra de faktiske engros
roamingtakster for ubalanceret trafik og en rimelig andel af de fælles
omkostninger, der er nødvendige for at levere regulerede detailroa
mingtjenester

b) fastsættelsen af de samlede faktiske og forventede indtægter fra
levering af regulerede detailroamingtjenester

c) roamingudbyderens kunders forbrug af regulerede detailroamingtje
nester og deres indenlandske forbrug

d) konkurrence-, pris- og indtægtsniveauet på det indenlandske marked
og en eventuel konstaterbar risiko for, at roaming til indenlandske
detailpriser vil påvirke udviklingen i disse priser mærkbart.

4.
Kommissionen gennemgår regelmæssigt de gennemførelsesrets
akter, der er vedtaget i overensstemmelse med stk. 1, i lyset af markeds
udviklingen.

5.
Den nationale tilsynsmyndighed skal nøje overvåge og føre tilsyn
med anvendelsen af politikken om rimeligt forbrug og foranstaltnin
gerne vedrørende bæredygtigheden af detailroamingtillæggets afskaf
felse under størst muligt hensyn til relevante objektive faktorer, der er
specifikke for den berørte medlemsstat, samt til relevante objektive
variationer mellem roamingudbydere. Uden at dette berører den
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procedure, der er fastlagt i artikel 6c, stk. 3, håndhæver den nationale
tilsynsmyndighed rettidigt kravene i artikel 6b og 6c og de gennem
førelsesretsakter, der vedtages i medfør af denne artikels stk. 1. Den
nationale tilsynsmyndighed kan til enhver tid kræve, at roamingudby
deren ændrer eller ophører med at pålægge tillægget, hvis det ikke
overholder artikel 6b eller 6c. Den nationale tilsynsmyndighed under
retter årligt Kommissionen om anvendelsen af artikel 6b og 6c samt af
nærværende artikel.

Artikel 6e
Levering af regulerede detailroamingtjenester
1.
Hvis en roamingudbyder pålægger et tillæg for forbrug af regule
rede detailroamingtjenester, der overstiger ethvert niveau fastsat i
henhold til enhver politik om rimeligt forbrug, skal den, uden at dette
berører andet afsnit, opfylde følgende krav (eksklusive moms):

a) ethvert tillæg, der lægges på foretagne regulerede roamingopkald,
afsendte regulerede roaming-sms'er og regulerede dataroamingtjene
ster, må ikke overstige de maksimale engrostakster, der er fastsat i
henholdsvis artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 1, og artikel 12, stk. 1

b) summen af den indenlandske detailpris og eventuelle tillæg, der
lægges på foretagne regulerede roamingopkald, afsendte regulerede
roaming-sms'er eller regulerede dataroamingtjenester må ikke over
stige henholdsvis 0,19 EUR pr. minut, 0,06 EUR pr. sms og
0,20 EUR pr. anvendt megabyte

c) eventuelle tillæg, der lægges på modtagne regulerede roamingopkald,
må ikke overstige det vægtede gennemsnit af maksimale mobilter
mineringstakster i hele Unionen, som er fastsat i overensstemmelse
med stk. 2.

Roamingudbydere må ikke lægge noget tillæg på en modtaget reguleret
roaming-sms eller på en modtaget roamingvoicemailbesked. Denne
bestemmelse berører ikke andre gældende takster såsom betaling for
at aflytte sådanne beskeder.

Roamingudbydere foretager opkrævning for foretagne og modtagne
roamingopkald pr. sekund. Roamingudbydere kan foretage opkrævning
for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekunder for foretagne
opkald. Roamingudbydere foretager opkrævning for sine kunders regu
lerede dataroamingtjenester pr. kilobyte, undtagen når det gælder
mms'er, som kan opkræves pr. enhed. I så fald må den detailtakst,
som en roamingudbyder kan opkræve af sin roamingkunde for at
sende eller modtage en roaming-mms, ikke overstige den maksimale
detailtakst for regulerede dataroamingtjenester, der er fastsat i første
afsnit.

I den periode, der er omhandlet i artikel 6f,
stykke ikke tilbud, der til en dagstakst eller
periodisk takst giver roamingkunder en vis
roamingtjenester, forudsat at forbruget af den

stk. 1, udelukker dette
en eventuel anden fast
mængde af regulerede
samlede mængde fører
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til en enhedspris for foretagne regulerede roamingopkald, modtagne
opkald, afsendte sms'er og dataroamingtjenester, som ikke overstiger
den respektive indenlandske detailpris og det maksimale tillæg som
fastsat i dette stykkes første afsnit.

2.
Kommissionen vedtager senest den 31. december 2015 efter
høring af BEREC og med forbehold af dette stykkes andet afsnit
gennemførelsesretsakter, der fastsætter det vægtede gennemsnit af
maksimale mobiltermineringstakster, der er omhandlet i stk. 1, første
afsnit, litra c). Kommissionen gennemgår årligt disse gennemførelses
retsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelses
proceduren i artikel 6, stk. 2.

Det vægtede gennemsnit af maksimale mobiltermineringstakster baseres
på følgende kriterier:

a) det maksimale niveau for mobiltermineringstakster, som den natio
nale tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 7 og 16 i
rammedirektivet og artikel 13 i adgangsdirektivet fastsætter på
engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet,
og

b) det samlede antal abonnenter i medlemsstaterne.

3.
Roamingudbydere kan tilbyde og roamingkunder kan udtrykkeligt
vælge en anden roamingtarif end en, der er fastsat i overensstemmelse
med artikel 6a, 6b og 6c og denne artikels stk. 1, hvorved roaming
kunder nyder fordel af en anden tarif for regulerede roamingtjenester
end den tarif, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et
sådant valg. Roamingudbyderen skal gøre disse roamingkunder
opmærksom på, hvilke roamingfordele de herved går glip af.

Uden at dette berører første afsnit, anvender roamingudbydere auto
matisk en tarif, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 6a og
6b og denne artikels stk. 1, for alle eksisterende og nye roamingkunder.

Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at
skifte til eller fra en tarif, der er fastsat i overensstemmelse med
artikel 6a, 6b og 6c og denne artikels stk. 1. Når roamingkunder udtryk
keligt vælger at skifte fra eller tilbage til en tarif, der er fastsat i over
ensstemmelse med artikel 6a, 6b og 6c og denne artikels stk. 1, fore
tages et sådant skifte én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen,
det skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begræns
ninger vedrørende andre elementer i abonnementerne end roaming.
Roamingudbydere kan udsætte skiftet, indtil den tidligere roamingtarif
har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke
må overstige to måneder.

4.
Roamingudbydere sikrer, at en aftale, som omfatter enhver form
for reguleret detailroamingtjeneste, angiver de vigtigste kendetegn ved
den regulerede detailroamingtjeneste, der leveres, herunder navnlig:

a) den eller de specifikke tarifplaner og, for hver tarifplan, de typer af
tjenester, der tilbydes, herunder kommunikationsmængderne
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b) enhver begrænsning, der pålægges forbruget af regulerede detailroa
mingtjenester, der leveres på det gældende indenlandske detailpris
niveau, navnlig kvantificerede oplysninger om, hvordan en eventuel
politik om rimeligt forbrug anvendes under henvisning til de
vigtigste pris- og mængdeparametre eller andre parametre for den
pågældende regulerede detailroamingtjeneste, der leveres.

Roamingudbydere offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i første
afsnit.

Artikel 6f
Detailroamingtillæg i overgangsperioden
1.
Fra den 30. april 2016 til den 14. juni 2017 kan roamingudbydere
pålægge et tillæg ud over den indenlandske detailpris for levering af
regulerede detailroamingtjenester.

2.
I den periode, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, finder
artikel 6e tilsvarende anvendelse.

▼B
Artikel 7
Engrostakster for foretagelse af regulerede roamingopkald
▼M2
1.
Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som
operatøren af det besøgte net må opkræve af en roamingudbyder for
levering af et reguleret roamingopkald med originering i det besøgte net,
herunder udgifter til bl.a. originering, transittjenester og opsigelse, ikke
overstige et sikkerhedsloft på 0,032 EUR pr. minut. Denne maksimale
engrostakst skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 0,032 EUR
indtil den 30. juni 2022.

2.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anven
delse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes
over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12
måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig
maksimal engrostakst som fastsat i stk. 1 eller til den 30. juni 2022.

▼B
3.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved
at dividere den samlede engrosroamingindtægt med det samlede antal
engrosroamingminutter, der rent faktisk anvendes af den pågældende
operatør til levering af engrosroamingopkald inden for Unionen i
løbet af den pågældende periode, udregnet pr. sekund og justeret for
at tage hensyn til muligheden for operatøren af det besøgte net til at
kræve betaling for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekun
der.

▼M1

__________
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Artikel 9
Engrostakster for regulerede roaming-sms'er
▼M2
1.
Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som
operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for
levering af en reguleret roamingsms med originering i det besøgte
net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 0,01 EUR pr. sms og skal,
med forbehold af artikel 19, forblive på 0,01 EUR indtil den 30. juni
2022.

▼B
2.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anven
delse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes
over en periode på 12 måneder eller enhver anden kortere periode inden
den 30. juni 2022.

3.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved
at dividere den samlede engrosroamingindtægt, som operatøren af det
besøgte net eller operatøren af hjemmenettet modtager for originering og
transmission af regulerede roaming-sms'er inden for Unionen i den
pågældende periode, med det samlede antal sådanne sms'er, der origi
neres og transmitteres på vegne af den pågældende roamingudbyder
eller operatør af hjemmenettet i samme periode.

4.
Ud over den i stk. 1 omhandlede takst må operatøren af et besøgt
net ikke opkræve nogen betaling af en roamingkundes roamingudbyder
eller operatør af hjemmenettet for terminering af en reguleret roamingsms, der sendes til en roamingkunde, som benytter det besøgte net.

▼M1

__________

▼B
Artikel 11
Tekniske kendetegn ved regulerede roaming-sms'er
Roamingudbydere, indenlandske udbydere, operatører af hjemmenet
eller operatører af et besøgt net må ikke ændre i regulerede roamingsms'ers tekniske kendetegn på en sådan måde, at de adskiller sig fra de
tekniske kendetegn ved sms'er, der sendes inden for vedkommendes
hjemmemarked.

Artikel 12
Engrostakster for regulerede dataroamingtjenester
▼M2
1.
Fra den 15. juni 2017 må den gennemsnitlige engrostakst, som
operatøren af et besøgt net må opkræve af en roamingudbyder for
levering af regulerede dataroamingtjenester ved brug af det besøgte
net, ikke overstige et sikkerhedsloft på 7,70 EUR pr. gigabyte overført
data. Denne maksimale engrostakst skal nedsættes til 6,00 EUR pr.
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gigabyte pr. 1. januar 2018, til 4,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar
2019, til 3,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar 2020, til 3,00 EUR pr.
gigabyte pr. 1. januar 2021 og til 2,50 EUR pr. gigabyte pr. 1. januar
2022. Det skal, med forbehold af artikel 19, forblive på 2,50 EUR pr.
gigabyte overført data indtil den 30. juni 2022.
▼B
2.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anven
delse på en hvilken som helst kombination af to operatører og beregnes
over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12
måneder til den 30. juni 2022.
3.
Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved
at dividere den samlede engrosindtægt, som operatøren af det besøgte
net eller operatøren af hjemmenettet modtager fra hver enkelt udbyder
af roamingtjenester for levering af regulerede dataroamingtjenester i den
pågældende periode, med det samlede antal megabyte data, der reelt
forbruges ved levering af disse tjenester i samme periode udregnet pr.
kilobyte på vegne af den pågældende roamingudbyder eller operatør af
hjemmenettet i samme periode.
▼M1

__________

▼B
Artikel 14
Gennemskuelighed i detailtaksterne for roamingopkald og roamingsms'er
1.
For at henlede roamingkundernes opmærksomhed på at de vil
blive omfattet af roamingtakster, når de foretager og modtager opkald
eller sender sms'er, giver hver roamingudbyder, undtagen i de tilfælde
hvor roamingkunden har meddelt roamingudbyderen, at vedkommende
ikke ønsker at gøre brug af denne tjeneste, automatisk ved hjælp af en
beskedtjeneste, uden unødig forsinkelse og gratis, hver af sine roaming
kunder basale personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster
(inklusive moms), der gælder, når kunderne foretager og modtager
opkald og sender sms'er i en given besøgt medlemsstat, når roaming
kunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori kundens inden
landske udbyder er beliggende.
▼M1
Disse basale personaliserede takstoplysninger udtrykkes i samme valuta
som den normale regning fra kundens indenlandske udbyder og inde
holder oplysninger om:
a) enhver politik om rimeligt forbrug, som roamingkunden er omfattet
af inden for Unionen, og de tillæg, som finder anvendelse, når
forbruget overstiger ethvert niveau fastsat i henhold til den pågæl
dende politik om rimeligt forbrug, og
b) ethvert tillæg, der pålægges i overensstemmelse med artikel 6c.
▼B
Oplysningerne omfatter også det gratis nummer, der henvises til i stk. 2,
som kunden kan ringe til for at få mere detaljerede oplysninger og
muligheden for adgang til alarmtjenester ved gratis at benytte det euro
pæiske alarmnummer 112.
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I forbindelse med hver besked skal kunden have mulighed for nemt og
gratis at meddele roamingudbyderen, at vedkommende ikke ønsker at
modtage beskeder fra den automatiske beskedtjeneste. En kunde, som
har givet meddelelse om, at vedkommende ikke ønsker de automatiske
beskeder, kan til enhver tid kræve, at roamingudbyderen gebyrfrit yder
denne service igen.

Roamingudbyderne formidler automatisk og gratis ved hjælp af et tale
opkald de basale personaliserede takstoplysninger, der er nævnt i første
afsnit, til blinde og synshæmmede, hvis de anmoder om dette.

▼M1
Første, andet, fjerde og femte afsnit, med undtagelse af henvisningen til
politikken om rimeligt forbrug og tillægget, der pålægges i overens
stemmelse med artikel 6c, finder også anvendelse på tale- og smsroamingtjenester, som benyttes af roamingkunder, når de rejser uden
for Unionen, og som leveres af en roamingudbyder.

▼B
2.
Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunder ret til, uanset hvor de
befinder sig inden for Unionen, gratis at anmode om og modtage mere
detaljerede personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster, der
gælder for telefonopkald og sms i det besøgte net, såvel som oplys
ninger om de gældende foranstaltninger for at øge prisgennemskuelig
heden i kraft af denne forordning via mobilopkald eller sms. En sådan
anmodning foretages via et gratis nummer, som roamingudbyderen
opretter til dette formål. Forpligtelserne i stk. 1 gælder ikke for enheder,
der ikke understøtter sms-funktioner.

▼M1
2a.
Roamingudbyderen sender en meddelelse til roamingkunden, når
den gældende mængde for rimeligt forbrug af regulerede tale- eller smsroamingtjenester er fuldt opbrugt eller en eventuel grænseværdi for
forbrug i henhold til artikel 6c er nået. Denne meddelelse indeholder
oplysninger om tillægget, der opkræves af roamingkunden for ethvert
yderligere forbrug af regulerede tale- eller sms-roamingtjenester. Hver
kunde er berettiget til at forlange, at roamingudbyderen holder op med
at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tidspunkt og
gratis at kræve, at udbyderen leverer tjenesten igen.

3.
Roamingudbyderne giver alle kunder fuldstændige oplysninger om
de gældende roamingtakster, når der tegnes abonnement. De giver også
uden unødig forsinkelse, hver gang der sker en takstændring, deres
roamingkunder ajourførte oplysninger om de gældende roamingtakster.

Roamingudbyderne skal derefter med rimelige mellemrum sende en
påmindelse til alle kunder, der har valgt en anden tarif.

▼B
4.
Roamingudbyderne skal stille oplysninger til rådighed for deres
kunder om, hvordan man undgår utilsigtet roaming i grænseområder.
Roamingudbyderne skal tage rimelige skridt til at beskytte deres kunder,
så de ikke betaler roamingtakster for utilsigtede roamingtjenester, mens
de befinder sig i den medlemsstat, hvor de er hjemhørende.
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Artikel 15
Gennemskuelighed og beskyttelsesmekanismer i forbindelse med
dataroamingtjenester på detailniveau
1.
Roamingudbyderne sikrer, at deres roamingkunder, både før og
efter indgåelse af kontrakten, holdes tilstrækkeligt informerede om,
hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtje
nester, således at kunderne lettere forstår de økonomiske konsekvenser
af en sådan brug og har mulighed for overvåge og styre deres udgifter
til regulerede dataroamingtjenester i overensstemmelse med stk. 2 og 3.
Roamingudbyderne oplyser, hvor det er relevant, inden indgåelsen af
kontrakten og regelmæssigt derefter deres kunder om risikoen for auto
matiske og ukontrollerede dataroamingforbindelser og automatisk og
ukontrolleret downloading. Endvidere skal roamingudbyderne gratis og
på en klar og letforståelig måde underrette deres kunder om, hvordan
disse automatiske dataroamingforbindelser deaktiveres med henblik på
at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester.
▼M1
2.
Roamingudbyderen underretter ved hjælp af en automatisk besked
roamingkunden, når denne anvender regulerede dataroamingtjenester, og
giver basale personaliserede takstoplysninger om de takster (i samme
valuta som den normale regning fra kundens indenlandske udbyder), der
gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i
den pågældende medlemsstat, undtagen i de tilfælde, hvor kunden har
meddelt sin roamingudbyder, at vedkommende ikke ønsker disse oplys
ninger.
Disse basale personaliserede takstoplysninger indeholder oplysninger
om:
a) enhver politik om rimeligt forbrug, som roamingkunden er omfattet
af inden for Unionen, og de tillæg, som finder anvendelse, når
forbruget overstiger ethvert niveau fastsat i henhold til den pågæl
dende politik om rimeligt forbrug, og
b) ethvert tillæg, der pålægges i overensstemmelse med artikel 6c.
Oplysningerne skal sendes til roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr.
sms, e-mail eller pop-op-vindue på den mobile enhed, hver gang
roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori
vedkommendes indenlandske udbyder er beliggende, og for første
gang påbegynder anvendelsen af en dataroamingtjeneste i denne
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis i det øjeblik, roamingkunden
påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste, og på en
sådan måde, at de er lette at modtage og forstå.
En kunde, som har givet sin roamingudbyder meddelelse om, at
vedkommende ikke ønsker de automatiske tarifoplysninger, kan til
enhver tid kræve, at roamingudbyderen gebyrfrit yder denne service
igen.
2a.
Roamingudbyderen sender en meddelelse, når den gældende
mængde for rimeligt forbrug af regulerede dataroamingtjenester er
fuldt opbrugt eller en eventuel grænseværdi for forbrug i henhold til
artikel 6c er nået. Denne meddelelse indeholder oplysninger om tillæg
get, der opkræves af roamingkunden for ethvert yderligere forbrug af
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regulerede dataroamingtjenester. Hver kunde er berettiget til at forlange,
at roamingudbyderen holder op med at sende sådanne meddelelser, og
til på et hvilket som helst tidspunkt og gratis at kræve, at roamingud
byderen leverer tjenesten igen.

3.
Hver roamingudbyder giver sine roamingkunder muligheden for
efter eget ønske og gratis at vælge en service, der rettidigt giver oplys
ninger om det samlede forbrug, udtrykt i mængde eller den valuta, som
roamingkundens faktura for regulerede dataroamingtjenester udfærdiges
i, og som garanterer, at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i
en afgrænset periode, undtagen mms'er faktureret pr. enhed, ikke uden
kundens udtrykkelige samtykke overskrider en fastsat beløbsgrænse.

▼B
Roamingudbyderen tilbyder med henblik herpå ét eller flere øvre
beløbsgrænser for afgrænsede perioder, forudsat at kunden på forhånd
oplyses om de dertil svarende mængder. Et af disse beløb (standardbe
løbsgrænsen) skal ligge tæt på, men må ikke overskride 50 EUR for
udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive
moms).

Alternativt kan roamingudbyderen fastsætte grænser udtrykt i mængde,
forudsat at kunden på forhånd oplyses om de dertil svarende beløb. En
af disse grænser (standardmængdegrænsen) skal ligge tæt på, men må
ikke overskride 50 EUR for udestående udgifter pr. månedlig opkræv
ningsperiode (eksklusive moms).

Derudover kan roamingudbyderen tilbyde sine roamingkunder andre
øvre grænser med forskellige, dvs. højere eller lavere, månedlige beløbs
grænser.

De i andet og tredje afsnit omtalte standardgrænser gælder for alle
kunder, der ikke har valgt en anden grænse.

Hver roamingudbyder sørger også for, at der sendes en passende
meddelelse til roamingkundens mobile enhed, f.eks. pr. sms, e-mail
eller pop-op-vindue på computeren, når dataroamingtjenesterne har
nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse. Hver kunde
skal være berettiget til at forlange, at roamingudbyderen holder op
med at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tids
punkt og gratis at kræve, at udbyderen leverer tjenesten igen.

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers ville blive overskredet, sendes
en meddelelse til roamingkundens mobile enhed. Denne meddelelse skal
indeholde oplysninger om den procedure, der skal følges, såfremt
kunden fortsat ønsker at modtage disse tjenester, og om omkostningerne
pr. enhed, der forbruges. Reagerer roamingkunden ikke på opfordringen
i den modtagne meddelelse, ophører roamingudbyderen øjeblikkeligt
med at yde og debitere roamingkunden for regulerede dataroamingtje
nester, medmindre og indtil roamingkunden anmoder om, at disse tjene
ster leveres på ny.
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Når en roamingkunde anmoder om at få tildelt eller fjernet en beløbseller mængdegrænse, skal ændringen foretages gratis inden én
arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen og må ikke indebære
betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonne
mentet.

4.
Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på maskine til maskine-enhe
der, som anvender mobil datakommunikation.

5.
Roamingudbyderne skal tage rimelige skridt til at beskytte deres
kunder, så de ikke betaler roamingtakster for utilsigtede roamingtjene
ster, mens de befinder sig i deres hjemmemedlemsstat. Kunder skal bl.a.
orienteres om, hvordan de undgår utilsigtet roaming i grænseområder.

▼M1
6.
Med undtagelse af stk. 5, af stk. 2, andet afsnit, og af stk. 2a og
med forbehold af dette stykkes andet og tredje afsnit finder denne
artikel også anvendelse på dataroamingtjenester, som benyttes af
roamingkunder, når de rejser uden for Unionen, og som leveres af en
roamingudbyder.

▼B
Såfremt kunden vælger den service, der er omhandlet i stk. 3, første
afsnit, finder de i stk. 3 fastlagte krav ikke anvendelse, hvis udbyderen
af det besøgte net i det besøgte land uden for Unionen ikke tillader, at
roamingudbyderen overvåger sine kunders brug i realtid.

I det tilfælde skal kunden uden unødig forsinkelse og gratis meddeles
pr. sms, når denne rejser ind i et sådant land, at oplysninger om det
samlede forbrug og garantien om ikke at overskride en fastsat beløbs
grænse ikke er til rådighed.

Artikel 16
Tilsyn og håndhævelse
1.
De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og fører tilsyn med
overholdelsen af denne forordning på deres område.

▼M1
De nationale tilsynsmyndigheder skal nøje overvåge og føre tilsyn med
roamingudbydere, som gør brug af artikel 6b, 6c og artikel 6e, stk. 3.

▼M2
2.
De nationale tilsynsmyndigheder og, hvis det er relevant, BEREC
gør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig
artikel 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 og 12, offentlig tilgængelige på en sådan
måde, at interesserede parter har nem adgang til dem.

▼B
3.
Med henblik på gennemførelsen af den i artikel 19 omhandlede
revision overvåger de nationale tilsynsmyndigheder udviklingen i
engros- og detailtaksterne for levering af tale- og datakommunikations
tjenester til roamingkunder, herunder sms og mms, og herunder i de

02012R0531 — DA — 15.06.2017 — 003.002 — 22
▼B
mest perifere regioner, som omhandlet i artikel 349 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde. De nationale tilsynsmyndigheder
skal også være opmærksomme på den særlige utilsigtede roaming i
grænseområder mellem nabomedlemsstater og overvåge, om trafiksty
ringsmetoder anvendes til skade for kunderne.
De nationale tilsynsmyndigheder overvåger og indsamler oplysninger
om utilsigtet roaming og træffer passende foranstaltninger.
4.
De nationale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at kræve, at virk
somheder, der er underlagt forpligtelserne i denne forordning, afgiver
alle oplysninger af relevans for gennemførelsen og håndhævelsen af
denne forordning. Virksomhederne afgiver oplysningerne, så snart de
anmodes herom, i overensstemmelse med de frister og i den detalje
ringsgrad, som den nationale tilsynsmyndighed kræver.
▼M2
4a.
Hvis en national tilsynsmyndighed betragter oplysninger som
fortrolige i henhold til EU-regler og nationale regler om forretnings
hemmeligheders fortrolighed, sikrer Kommissionen, BEREC og alle
andre berørte nationale tilsynsmyndigheder sådan fortrolighed. Forret
ningshemmeligheders fortrolighed bør ikke hindre rettidig udvekling af
oplysninger mellem den nationale tilsynsmyndighed, Kommissionen,
BEREC og alle andre berørte nationale tilsynsmyndigheder med
henblik på at undersøge, overvåge og tilse gennemførelsen af denne
forordning.
▼B
5.
De nationale tilsynsmyndigheder kan på eget initiativ gribe ind for
at sikre overholdelsen af denne forordning. Navnlig skal de om nødven
digt anvende de beføjelser, de er tillagt i medfør af artikel 5 i adgangs
direktivet til at sikre tilstrækkelig adgang og samtrafik for at garantere
end-to-end-forbindelse og interoperabilitet mellem roamingtjenester, for
eksempel i tilfælde, hvor kunder ikke kan udveksle regulerede roamingsms'er med kunder på et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet
i en anden medlemsstat, fordi der ikke foreligger en aftale om levering
af sådanne beskeder.
6.
Konstaterer en national tilsynsmyndighed, at der er forekommet en
overtrædelse af forpligtelserne i denne forordning, har den beføjelse til
at kræve, at overtrædelsen øjeblikkeligt ophører.

Artikel 17
Bilæggelse af tvister
1.
I tilfælde af tvister mellem virksomheder, der udbyder elektroniske
kommunikationsnet eller -tjenester i en medlemsstat, i forbindelse med
de forpligtelser, der er fastlagt i denne forordning, finder tvistbilæggel
sesprocedurerne i artikel 20 og 21 i rammedirektivet anvendelse.
▼M2
Tvister mellem besøgte netoperatører og andre udbydere vedrørende
takster, der pålægges input, som er nødvendige for at levere regulerede
engrosroamingtjenester, kan henvises til den eller de kompetente natio
nale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 20 eller 21 i rammedirekti
vet. I sådanne tilfælde kan den eller de kompetente nationale tilsyns
myndigheder rådføre sig med BEREC om de foranstaltninger, som skal
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træffes i overensstemmelse med rammedirektivet, særdirektiverne eller
nærværende forordning til bilæggelse af tvisten. Hvis BEREC er blevet
hørt, afventer den kompetente nationale tilsynsmyndighed BEREC's
udtalelse, før sådanne foranstaltninger træffes.
▼B
2.
Medlemsstaterne sikrer adgang til de udenretslige tvistbilæggelses
procedurer, der er fastlagt i artikel 34 i forsyningspligtdirektivet i
tilfælde af uløste tvister, der involverer en forbruger eller en slutbruger,
og som vedrører spørgsmål, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 18
Sanktioner
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtræ
delse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger
til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et
rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende
virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sank
tionsbestemmelser senest den 30. juni 2013 og underretter omgående
Kommissionen om enhver efterfølgende ændring af sanktionsbestem
melserne.
▼M1
Artikel 19
Revision
1.
Senest den 29. november 2015 indleder Kommissionen en revision
af engrosmarkedet for roaming med henblik på at vurdere de foranstalt
ninger, der er nødvendige for at muliggøre afskaffelse af detailroaming
tillæg senest den 15. juni 2017. Kommissionen undersøger bl.a. graden
af konkurrence på nationale engrosmarkeder og vurderer navnlig
niveauet for de afholdte engrosomkostninger og de anvendte engrostak
ster samt konkurrenceforholdene for operatører med begrænset geogra
fisk rækkevidde, herunder virkningerne af kommercielle konkurrence
aftaler og operatørernes mulighed for at udnytte stordriftsfordele.
Kommissionen vurderer også konkurrenceudviklingen på detailmarke
derne for roaming og de konstaterbare risici for forvridning af konkur
rence- og investeringsincitamenter på indenlandske og besøgte marke
der. Ved vurderingen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at
muliggøre afskaffelsen af detailroamingtillæg, tager Kommissionen
hensyn til behovet for at sikre, at operatørerne af besøgte net kan få
dækket alle omkostninger ved at levere regulerede engrosroamingtjene
ster, herunder fællesomkostninger. Kommissionen tager også hensyn til
behovet for at hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller
misbrug af engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end leve
ring af regulerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når
sidstnævnte periodisk rejser inden for Unionen.
2.
Kommissionen forelægger senest den 15. juni 2016 en rapport for
Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af den undersøgelse, der
er omhandlet i stk. 1.
Denne rapport ledsages af et passende lovgivningsforslag med forudgå
ende offentlig høring om ændring af engrostaksterne for regulerede
roamingtjenester som fastsat i denne forordning eller om tilvejebringelse
af en anden løsning for at håndtere de spørgsmål, der er identificeret på
engrosniveau, med henblik på at afskaffe detailroamingtillæg senest den
15. juni 2017.
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3.
Kommissionen forelægger endvidere senest den 15. december
2018 Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig rapport med et
sammendrag af virkningerne af afskaffelsen af detailroamingtillæg,
under hensyntagen til enhver relevant rapportering fra BEREC.
Kommissionen forelægger efterfølgende efter høring af BEREC hvert
andet år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt ledsaget
af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af engrostaksterne for
regulerede roamingtjenester som fastsat i denne forordning. Den første
af disse rapporter forelægges senest den 15. december 2019.
Disse toårige rapporter skal bl.a. indeholde en vurdering af:
a) tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem, der
er et alternativ til regulerede tale-, SMS- og dataroamingtjenester i
detailleddet, navnlig på baggrund af den teknologiske udvikling
b) graden af konkurrence inden for både detail- og engrosmarkederne
for roaming, navnlig konkurrenceforholdene for små, uafhængige
eller nystartede udbydere og MVNO'er, herunder konkurrencevirk
ningerne af kommercielle aftaler og graden af samtrafik mellem
udbydere
c) i hvilken udstrækning gennemførelsen af de strukturelle foranstalt
ninger fastsat i artikel 3 og 4, og navnlig, på grundlag af oplysnin
gerne fra de nationale tilsynsmyndigheder, af den procedure for
forudgående godkendelse, der er fastsat i artikel 3, stk. 6, har
skabt øget konkurrence på det indre marked for regulerede roaming
tjenester
d) udviklingen i de til rådighed værende detailtarifplaner
e) ændringer i dataforbrugsmønstrene for både indenlandske tjenester
og roamingtjenester
f) hjemmenetudbyderes evne til at fastholde deres indenlandske afreg
ningsmodel, og i hvilket omfang der er givet tilladelse til at anvende
ekstraordinære detailroamingtillæg, jf. artikel 6c
g) den mulighed, som operatører af besøgte net har for at få dækket
deres faktiske omkostninger i forbindelse med levering af regulerede
engrosroamingtjenester
h) virkningen af operatørers anvendelse af politikker om rimeligt
forbrug i henhold til artikel 6d, herunder identifikation af alle uover
ensstemmelser i anvendelsen og gennemførelsen af sådanne poli
tikker om rimeligt forbrug.
4.
Med henblik på at vurdere den konkurrencemæssige udvikling på
EU-dækkende roamingmarkeder indsamler BEREC jævnligt oplysninger
fra de nationale tilsynsmyndigheder om udviklingen i detail- og engro
staksterne for regulerede tale-, sms- og dataroamingtjenester, herunder
engrostakster, der finder anvendelse på henholdsvis balanceret og ikke
balanceret roamingtrafik. BEREC indsamler også data om de engros
roamingaftaler, der ikke er underlagt de maksimale engrosroamingtak
ster, der er fastsat i artikel 7, 9 eller 12, og om gennemførelsen af
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kontraktmæssige foranstaltninger på engrosniveau, som har til formål at
hindre permanent roaming eller unormal anvendelse eller misbrug af
engrosadgang til roamingtjenester til andre formål end levering af regu
lerede roamingtjenester til roamingudbydernes kunder, når sidstnævnte
periodisk rejser inden for Unionen.
Disse oplysninger indberettes til Kommissionen mindst to gange om
året. Kommissionen offentliggør oplysningerne.
På grundlag af de indsamlede oplysninger aflægger BEREC regelmæs
sigt rapport om udviklingen i pris- og forbrugsmønstrene i medlems
staterne for både indenlandske tjenester og roamingtjenester, udvik
lingen i de faktiske engrosroamingtakster for ubalanceret trafik
mellem udbydere af roamingtjenester samt om forholdet mellem detail
priser, engrostakster og engrosomkostninger for roamingtjenester.
BEREC vurderer, i hvilket omfang disse elementer er indbyrdes forbun
det.
BEREC indsamler også årligt oplysninger fra de nationale tilsynsmyn
digheder om, hvor gennemskuelige og sammenlignelige de forskellige
tariffer, som operatørerne tilbyder deres kunder, er. Kommissionen
offentliggør disse data og resultater.
▼B
Artikel 20
Underretningskrav
Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navnet på de nationale
tilsynsmyndigheder, som er ansvarlige for at udføre opgaverne i henhold
til denne forordning.
Artikel 21
Ophævelse
Forordning (EF) nr. 717/2007 ophæves i overensstemmelse med bilag I
med virkning fra den 1. juli 2012.
Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til
nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.
Artikel 22
Ikrafttræden og udløb
Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende og dens bestemmelser finder anvendelse fra
den dag, medmindre andet er angivet i specifikke artikler.
Den udløber den 30. juni 2022.
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i
hver medlemsstat.
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BILAG I
Ophævet forordning med ændringer
(jf. artikel 21)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007
(EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 544/
2009 (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 12)

kun artikel 1
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BILAG II
Sammenligningstabel
Forordning (EF) nr. 717/2007

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

—

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, første punktum

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, andet punktum

Artikel 1, stk. 6, første afsnit
Artikel 1, stk. 7, første afsnit

Artikel 1, stk. 4, andet afsnit, første punktum

Artikel 1, stk. 6, andet afsnit, første punktum
Artikel 1, stk. 7, andet afsnit, første punktum

Artikel 1, stk. 4, andet afsnit, andet punktum

Artikel 1, stk. 6, andet afsnit, andet og tredje
punktum
Artikel 1, stk. 7, andet afsnit, andet og tredje
punktum

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, indledningen

Artikel 2, stk. 2, indledningen

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 2, litra a)

—

Artikel 2, stk. 2, litra b)

—

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra c)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, stk. 2, litra f)

Artikel 2, stk. 2, litra g)

Artikel 2, stk. 2, litra e)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra i)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra j)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, stk. 2, litra h)

Artikel 2, stk. 2, litra l)

Artikel 2, stk. 2, litra k)

Artikel 2, stk. 2, litra m)

—

Artikel 2, stk. 2, litra n)

—

Artikel 2, stk. 2, litra o)

—

Artikel 2, stk. 2, litra p)

—

Artikel 2, stk. 2, litra q)
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Nærværende forordning

—

Artikel 3, 4, 5 og 6

Artikel 3, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 3, stk. 3, første afsnit

—

Artikel 3, stk. 3, andet afsnit

Artikel 7, stk. 3

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 4, stk. 3, første afsnit

—

Artikel 4, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8, stk. 3

Artikel 4, stk. 3, tredje afsnit

Artikel 8, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 4a

Artikel 9

Artikel 4b

Artikel 10

Artikel 4b, stk. 7

—

Artikel 4c

Artikel 11

—

Artikel 12

—

Artikel 13

Artikel 6, stk. 1, første til femte afsnit

Artikel 14, stk. 1, første til femte afsnit

—

Artikel 14, stk. 1, sjette afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 14, stk. 2

Artikel 6, stk. 3, første og andet afsnit

Artikel 14, stk. 3, første og andet afsnit

—

Artikel 14, stk. 3, tredje afsnit

—

Artikel 14, stk. 4

Artikel 6a

Artikel 15

—

Artikel 15, stk. 4

—

Artikel 15, stk. 5

—

Artikel 15, stk. 6

Artikel 6a, stk. 4

—

Artikel 7

Artikel 16

—

Artikel 16, stk. 3, andet afsnit

Artikel 8

Artikel 17
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Nærværende forordning

Artikel 9

Artikel 18

Artikel 10

—

Artikel 11, stk. 1, første afsnit, indledningen

Artikel 19, stk. 1, indledningen

—

Artikel 19, stk. 1, litra a) og b)

Artikel 11, stk. 1, første afsnit, første til fjerde
led

Artikel 19, stk. 1, litra c) til f)

—

Artikel 19, stk. 1, litra g) og h)

Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

—

—

Artikel 19, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 19, stk. 3

—

Artikel 19, stk. 4

Artikel 12

Artikel 20

—

Artikel 21

Artikel 13

Artikel 22

