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▼B
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)

Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
1.
Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke aanpak inge
voerd die ervoor moet zorgen dat gebruikers van openbare mobielecom
municatienetwerken, wanneer zij binnen de Unie reizen, in vergelijking
met concurrerende binnenlandse prijzen geen buitensporig hoge tarieven
betalen voor roamingdiensten in de Unie wanneer zij oproepen initiëren
of ontvangen, sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken
van pakketgeschakelde datacommunicatiediensten, waardoor wordt bij
gedragen 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 geregu
leerde roamingdiensten afzonderlijk van binnenlandse mobielecommuni
catiediensten worden verkocht, en bepaalt de voorwaarden voor de
wholesaletoegang tot publieke mobielecommunicatienetwerken met het
oog op het aanbieden van gereguleerde roamingdiensten. De verorde
ning voorziet tevens in tijdelijke regels betreffende de tarieven die de
roamingaanbieders 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 pakket
geschakelde datacommunicatiediensten die door roamende klanten wor
den 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 ge
bracht als op die welke op retailniveau door de roamingaanbieders
worden gehanteerd.

2.
De afzonderlijke verkoop van gereguleerde roamingdiensten van
binnenlandse mobielecommunicatiediensten is een noodzakelijke tussen
stap naar meer mededinging om zodoende de roamingtarieven voor
klanten te verlagen en de markt te laten evolueren naar een interne
markt voor mobielecommunicatiediensten, zodat er uiteindelijk geen
onderscheid zal bestaan tussen nationale en roamingtarieven.

3.
Bij deze verordening worden tevens regels ingevoerd ter vergro
ting 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 arti
kel 1, lid 5, van de kaderrichtlijn.

5.
De in deze verordening genoemde maximumtarieven zijn uit
gedrukt in euro.
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6.
Indien onder de artikelen 7, 9, en 12 vallende maximumtarieven in
andere munteenheden dan de euro zijn uitgedrukt, worden de initiële
grenswaarden overeenkomstig deze bepalingen vastgesteld in die munt
eenheden door middel van toepassing 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 kalenderjaar 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 grens
waarden in die munteenheden worden vanaf 1 juli van kracht op basis
van de referentiewisselkoers die op 1 mei van hetzelfde jaar is bekend
gemaakt.
7.
Indien onder de artikelen 8, 10 en 13 vallende maximumtarieven
in andere munteenheden zijn uitgedrukt, worden de initiële grenswaar
den 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 toepassing van de referentiewissel
koersen die aldus op 1 maart, 1 april en 1 mei van het betrokken
kalenderjaar zijn bekendgemaakt. Voor de maximumtarieven als be
doeld 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 jaar
lijks herzien. De jaarlijks herziene grenswaarden in die munteenheden
worden vanaf 1 juli van kracht op basis van de referentiewisselkoers die
op 1 maart, 1 april en 1 mei van hetzelfde jaar is bekendgemaakt.

Artikel 2
Definities
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.
2.
Naast de definities waarnaar wordt verwezen in lid 1 zijn de
volgende definities van toepassing:
a) „roamingaanbieder”: een onderneming die een roamende klant ge
reguleerde retailroamingdiensten aanbiedt;
b) „binnenlandse aanbieder”: een onderneming die een roamende klant
binnenlandse mobielecommunicatiediensten aanbiedt;
c) „alternatieve roamingaanbieder”: een roamingaanbieder die niet de
binnenlandse aanbieder is;
d) „thuisnetwerk”: een openbaar communicatienetwerk dat zich bevindt
binnen een lidstaat en dat door de roamingaanbieder wordt gebruikt
voor de levering van gereguleerde retailroamingdiensten aan een
roamende klant;
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e) „bezocht netwerk”: een terrestrisch openbaar mobielcommunicatie
netwerk dat zich bevindt in een lidstaat die niet de lidstaat is waarin
de binnenlandse aanbieder van de roamende klant zich bevindt, en
dat het voor een roamende klant mogelijk maakt om oproepen te
initiëren of te ontvangen, sms-berichten te initiëren of te ontvangen
of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie door
middel van regelingen met de exploitant van het thuisnetwerk;
f) „roaming in de Unie”: het gebruik door roamende klanten van een
mobiel toestel om oproepen binnen de Unie te initiëren of te ont
vangen, sms-berichten binnen de Unie te initiëren of te ontvangen,
of gebruik te maken van pakketgeschakelde datacommunicatie, ter
wijl zij in een andere lidstaat zijn dan die waar zich het netwerk van
de binnenlandse aanbieder bevindt, door middel van regelingen tus
sen de exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant van het
bezochte netwerk;
g) „roamende klant”: een klant van een roamingaanbieder van geregu
leerde 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 roamin
gaanbieder roaming in de Unie is toegestaan;
h) „gereguleerd roaminggesprek”: een mobiel telefoongesprek dat het
zij is geïnitieerd door een roamende klant, opgebouwd op een be
zocht netwerk en afgegeven op een openbaar communicatienetwerk
binnen de Unie, hetzij is ontvangen door een roamende klant, opge
bouwd op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie en
afgegeven op een bezocht netwerk;
▼M1

__________

▼B
j)

„sms-bericht”: een hoofdzakelijk uit alfabetische en/of numerieke
tekens samengesteld kort tekstbericht (Short Message Service) dat
kan worden verzonden tussen mobiele en/of vaste nummers die in
overeenstemming met de nationale nummerplannen zijn toegewe
zen;

k) „gereguleerd roaming-sms-bericht”: een sms-bericht dat verzonden
is door een roamende klant, met opbouw op een bezocht netwerk en
afgifte op een openbaar communicatienetwerk binnen de Unie, of
dat is ontvangen door een roamende klant, met opbouw op een
openbaar communicatienetwerk binnen de Unie en met afgifte op
een bezocht netwerk;
▼M1

__________

▼B
m) „gereguleerde roamingdatadienst”: een roamingdienst waarmee pak
ketgeschakelde datacommunicatie door een roamende klant kan
worden gebruikt door middel van zijn mobiel toestel, terwijl het
is verbonden met een bezocht netwerk. Een gereguleerde roaming
datadienst omvat niet de verzending of ontvangst van gereguleerde
roaminggesprekken of sms-berichten, maar wel de verzending en
ontvangst van mms-berichten;
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__________
▼B
o) „toegang tot wholesaleroaming”: rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming of toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop;
p) „rechtstreekse toegang tot wholesaleroaming”: het onder vast
gestelde voorwaarden beschikbaar stellen van faciliteiten en/of dien
sten 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 exploitant van
een mobiel netwerk, die niet de exploitant van een bezocht netwerk
is, aan een andere onderneming, met de bedoeling dat die onder
neming gereguleerde roamingdiensten aanbiedt aan roamende klan
ten;
▼M1
r) „binnenlandse retailprijs”: binnenlands retailtarief per eenheid dat
een roamingaanbieder hanteert voor geïnitieerde gesprekken en ver
zonden sms-berichten (beide geïnitieerd en beëindigd op verschil
lende openbare communicatienetwerken binnen dezelfde lidstaat) en
voor gegevens die worden gebruikt door een klant; indien er geen
specifieke binnenlandse retailtarief per eenheid is, wordt de binnen
landse retailprijs geacht het tariefmechanisme te zijn dat van toe
passing is op de klant voor geïnitieerde gesprekken en verzonden
sms-berichten (beide geïnitieerd en beëindigd op verschillende
openbare communicatienetwerken binnen dezelfde lidstaat) en
voor gegevens die worden gebruikt in de lidstaat van die klant;
s) „afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten”:
het rechtstreeks op een bezocht netwerk aanbieden, door een alter
natieve roamingaanbieder, van gereguleerde dataroamingdiensten
aan de roamende klant.
▼B
Artikel 3
Toegang tot wholesaleroaming
1.
De exploitant van een mobiel netwerk voldoet aan elk redelijk
verzoek om toegang tot wholesaleroaming.
2.
De exploitant van een mobiel netwerk kan een verzoek om toe
gang tot wholesaleroaming uitsluitend op grond van objectieve criteria
weigeren.
3.
Toegang tot wholesaleroaming omvat de toegang tot alle netwerk
onderdelen en bijbehorende faciliteiten, relevante diensten, software en
informatiesystemen die nodig zijn om klanten gereguleerde roaming
diensten aan te bieden.
▼M2
4.
De regels betreffende de tarieven voor gereguleerde wholesaleroaming, zoals neergelegd in de artikelen 7, 9 en 12, zijn van
toepassing op de verlening van toegang op alle netwerkonderdelen
van wholesaleroaming als bedoeld in lid 3, tenzij beide partijen bij de
overeenkomst betreffende wholesaleroaming uitdrukkelijk overeen
komen dat elk gemiddeld wholesaleroamingtarief dat voortvloeit uit
de toepassing van de overeenkomst tijdens de looptijd van de overeen
komst niet wordt onderworpen aan het maximale tarief voor geregu
leerde wholesaleroaming.
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▼B
Onverminderd de eerste alinea, kan de exploitant van een mobiel net
werk in het geval van toegang tot wholesaleroaming via doorverkoop,
billijke en redelijke prijzen berekenen voor netwerkonderdelen die niet
onder lid 3 vallen.

5.
Exploitanten van een mobiel netwerk maken een referentieofferte
bekend, waarin de richtsnoeren van het Berec als bedoeld in lid 8 in
aanmerking zijn genomen, en zij stellen deze beschikbaar aan een on
derneming die om toegang tot wholesaleroaming verzoekt. Exploitanten
van een mobiel netwerk verschaffen de onderneming die om toegang
verzoekt, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek door
de exploitant van een mobiel netwerk, een ontwerpcontract dat aan dit
artikel voldoet. Toegang tot wholesaleroaming wordt toegestaan binnen
een redelijke termijn van ten hoogste drie maanden na de sluiting van
het contract. Exploitanten van een mobiel netwerk die een verzoek om
toegang tot wholesaleroaming ontvangen, en de ondernemingen die om
toegang verzoeken, onderhandelen te goeder trouw.

▼M2
6.
De referentieofferte als bedoeld in lid 5 moet voldoende zijn ge
specificeerd en moet alle componenten omvatten die nodig zijn voor de
in lid 3 bedoelde toegang tot wholesaleroaming, waarbij een beschrij
ving wordt gegeven van het aanbod betreffende rechtstreekse toegang
tot wholesaleroaming en toegang via doorverkoop tot wholesaleroaming,
en ook de bijbehorende bepalingen en voorwaarden.

Die referentieofferte kan voorwaarden omvatten ter voorkoming van
permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot
wholesaleroaming voor andere doeleinden dan de levering van geregu
leerde roamingdiensten aan klanten van roamingaanbieders tijdens hun
periodieke reizen binnen de Unie. Indien dit zo bepaald is in een refe
rentieofferte, kunnen die voorwaarden de specifieke maatregelen omvat
ten die de exploitant van een bezocht netwerk kan nemen ter voor
koming van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik
van toegang tot wholesaleroaming, alsook de objectieve criteria op
grond waarvan dergelijke maatregelen kunnen worden genomen. Der
gelijke criteria kunnen betrekking hebben op geaggregeerde informatie
over roamingverkeer. Zij mogen geen betrekking hebben op specifieke
informatie over het individuele verkeer van klanten van de roamingaan
bieder.

In de referentieofferte kan onder meer worden bepaald dat wanneer de
exploitant van het bezochte netwerk gegronde redenen heeft om aan te
nemen dat er sprake is van permanente roaming door een aanzienlijk
percentage klanten van de roamingaanbieder of van afwijkend gebruik
of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, de exploitant van het
bezochte netwerk mag verlangen dat de roamingaanbieder, onvermin
derd de uniale en nationale voorschriften inzake gegevensbescherming,
informatie verstrekt op basis waarvan kan worden vastgesteld of een
aanzienlijk percentage van de klanten van de roamingaanbieder zich in
een toestand van permanente roaming bevindt dan wel of er sprake is
van afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming
op het netwerk van de exploitant van het bezochte netwerk, zoals in
formatie over het percentage klanten waarvoor een risico op afwijkend
gebruik of misbruik van gereguleerde retailroamingdiensten tegen de
geldende binnenlandse retailprijs is vastgesteld op basis van objectieve
indicatoren overeenkomstig de gedetailleerde voorschriften betreffende
de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik dat is vastgesteld
overeenkomstig artikel 6 quinquies.
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De referentieofferte kan, in laatste instantie en wanneer minder strenge
maatregelen niet volstonden om die toestand aan te pakken, voorzien in
de mogelijkheid om een wholesaleroamingovereenkomsten te beëindi
gen indien de exploitant van het bezochte netwerk op basis van objec
tieve criteria heeft vastgesteld dat er sprake is van permanente roaming
door een aanzienlijk percentage klanten van de roamingaanbieder of van
afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming, en de
exploitant van het thuisnetwerk hiervan in kennis heeft gesteld.

De exploitant van het bezochte netwerk kan de wholesaleroamingover
eenkomst enkel eenzijdig beëindigen op grond van permanente roaming
of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot wholesaleroaming na
voorafgaande goedkeuring door de nationale regelgevende instantie van
de exploitant van het bezochte netwerk.

Binnen drie maanden na ontvangst van een verzoek door de exploitant
van het bezochte netwerk om toestemming voor de beëindiging van een
wholesaleroamingovereenkomst beslist de nationale regelgevende in
stantie van het bezochte netwerk, na raadpleging van de nationale re
gelgevende instantie van de exploitant van het thuisnetwerk, om dat
verzoek in te willigen dan wel af te wijzen, en stelt zij de Commissie
daarvan in kennis.

De nationale regelgevende instanties van de exploitant van het bezochte
netwerk en van de exploitant van het thuisnetwerk kunnen Berec ver
zoeken een opinie te geven over de overeenkomstig deze verordening te
nemen maatregelen. Berec stelt zijn opinie vast binnen een maand na
ontvangst van een dergelijk verzoek.

Wanneer Berec werd geraadpleegd, moet de nationale regelgevende
instantie van de exploitant van het bezochte netwerk afwachten en zo
veel mogelijk rekening houden met de door Berec gegeven opinie al
vorens binnen de in de zesde alinea bedoelde termijn van drie maanden
te beslissen om de beëindiging van de wholesaleroamingovereenkomst
krachtens de zesde alinea in te willigen dan wel af te wijzen.

De nationale regelgevende instantie van de exploitant van het bezochte
netwerk maakt informatie betreffende toestemmingen om wholesaleroamingovereenkomst te beëindigen openbaar, met inachtneming
van de vertrouwelijkheidsvereisten inzake bedrijfsgegevens.

De vijfde tot en met de negende alinea van dit lid doen geen afbreuk
aan de krachtens artikel 16, lid 6 aan de nationale regelgevende instantie
verleende bevoegdheid om onmiddellijke beëindiging te eisen van een
inbreuk op de in deze verordening uiteengezette verplichtingen uit
hoofde van artikel 16, lid 6, van die verordening en evenmin aan het
recht van de exploitant van het bezochte netwerk om passende maat
regelen te nemen om fraude te bestrijden.

Indien nodig, leggen nationale regelgevende instanties wijzigingen op
met betrekking tot referentieoffertes, onder meer inzake de specifieke
maatregelen die de exploitant van het bezochte netwerk kan nemen ter
voorkoming van permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik
van toegang tot wholesaleroaming, alsook inzake de objectieve criteria
op grond waarvan de exploitant van het bezochte netwerk dergelijke
maatregelen kan nemen, om gevolg te geven aan de in dit artikel neer
gelegde verplichtingen.
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7.
Indien de onderneming die om toegang verzoekt, wenst dat zake
lijke onderhandelingen worden geopend over het opnemen van com
ponenten die buiten de referentieofferte vallen, wordt een dergelijk ver
zoek door de exploitant van een mobiel netwerk beantwoord binnen een
redelijke termijn van ten hoogste twee maanden na ontvangst van het
oorspronkelijke verzoek. 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 belangheb
benden en in nauwe samenwerking met de Commissie, richtsnoeren
betreffende toegang tot wholesaleroaming op.
9.
De leden 5, 6 en 7 zijn van toepassing met ingang van 1 januari
2013.

Artikel 4
▼M1
Afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten
▼B
1.

►M1 __________ ◄

De roamingaanbieder noch de binnenlandse aanbieder verhindert dat de
klant toegang heeft tot gereguleerde dataroamingdiensten die recht
streeks op het bezochte netwerk worden aangeboden door een alterna
tieve roamingaanbieder.
2.
De roamende klant heeft steeds het recht naar een andere roamin
gaanbieder over te stappen. Indien hij daarvoor kiest, vindt de overstap
onverwijld plaats, en in ieder geval binnen de kortste termijn die mo
gelijk is in het kader van de technische oplossing die is gekozen voor de
uitvoering van de afzonderlijke verkoop van gereguleerde roamingdien
sten op retailniveau, maar die onder geen beding langer mag zijn dan
drie werkdagen na de sluiting van het contract met de nieuwe roamin
gaanbieder.
3.
De klant kan in elk tariefplan kosteloos naar een alternatieve
roamingaanbieder of naar een andere roamingaanbieder overstappen.
Hieraan is geen abonnement of zijn geen additionele vaste of terugke
rende kosten verbonden voor andere elementen van het abonnement dan
roaming, in vergelijking met de voorwaarden die vóór de overstap
golden.
▼M1

__________

▼B
6.

Dit artikel is vanaf 1 juli 2014 van toepassing.

Artikel 5
▼M1
Uitvoering

van

afzonderlijke verkoop van
retaildataroamingdiensten

gereguleerde

1.
Binnenlandse aanbieders voeren de verplichting met betrekking tot
de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten als
bedoeld in artikel 4 uit, opdat roamende klanten gebruik kunnen maken
van afzonderlijke gereguleerde dataroamingdiensten. Binnenlandse aan
bieders voldoen aan ieder redelijk verzoek om toegang tot faciliteiten
en gerelateerde ondersteuningsdiensten die verband houden met de
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▼M1
afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten. De
toegang tot de faciliteiten en ondersteunende diensten, die nodig zijn
voor de afzonderlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdien
sten — met inbegrip van diensten voor authenticatie van gebruikers —
is kosteloos en brengt voor roamende 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 retaildata
roamingdiensten stelt de Commissie, door middel van uitvoeringshan
delingen en na raadpleging van BEREC, gedetailleerde voorschriften
vast inzake een technische oplossing voor de uitvoering van de afzon
derlijke verkoop van gereguleerde retaildataroamingdiensten. Die uit
voeringshandelingen worden volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.
3.
De technische oplossing ter uitvoering van de afzonderlijke ver
koop van gereguleerde retaildataroamingdiensten voldoet aan de vol
gende criteria:
▼B
a) klantvriendelijkheid, waarbij klanten in het bijzonder gemakkelijk en
snel kunnen overstappen naar een alternatieve roamingaanbieder 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 klanten, met inbegrip van
intensief gebruik van datadiensten;
c) de mogelijkheid om op een doeltreffende manier mededinging te
stimuleren, rekening houdend met het gebied waarbinnen aanbieders
hun infrastructuur of handelsafspraken kunnen toepassen;
d) kostenefficiëntie, rekening houdend met de verdeling van kosten
tussen de binnenlandse aanbieders en alternatieve roamingaanbie
ders;
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 technische
bediening van het mobiele toestel door de klant in geval van ver
andering 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 le
venssfeer en de persoonsgegevens, beveiliging en integriteit van de
netwerken, alsook transparantie;
j) aandacht voor de omstandigheid dat de nationale reguleringsinstan
ties de eindgebruikers beter in staat stellen informatie te raadplegen
of te verspreiden, of gebruik te maken van toepassingen en diensten
naar keuze, in overeenstemming met artikel 8, lid 4, onder g), van de
kaderrichtlijn;
k) verzekeren dat de aanbieders in gelijke omstandigheden gelijke voor
waarden toepassen.
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4.
De technische oplossing kan erin bestaan dat gebruik wordt ge
maakt van een of meer technische modaliteiten om aan de criteria van
lid 3 te voldoen.
5.
Indien nodig geeft de Commissie een Europese normalisatie-in
stantie een mandaat de normen te wijzigen die nodig zijn voor een
geharmoniseerde uitvoering van de afzonderlijke verkoop van retailroa
mingdiensten.
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 communi
catie dat is ingesteld bij artikel 22 van de kaderrichtlijn. 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.
▼M1
Artikel 6 bis
Afschaffing van retailroamingtoeslagen
Met ingang van 15 juni 2017 brengen roamingaanbieders, indien de
wetgevingshandeling die moet worden vastgesteld naar aanleiding van
het in artikel 19, lid 2, bedoelde voorstel op die datum van toepassing
is, roamende klanten in eender welke lidstaat geen toeslag bovenop de
binnenlandse retailprijs in rekening voor geïnitieerde of ontvangen ge
reguleerde roaminggesprekken, verzonden gereguleerde roaming-smsberichten of gebruikte gereguleerde dataroamingdiensten, waaronder
mms-berichten, noch algemene kosten om de eindapparatuur of de
dienst in het buitenland te kunnen gebruiken, onverminderd de artikelen
6 ter en 6 quater.

Artikel 6 ter
Redelijk gebruik
1.
Roamingaanbieders kunnen in overeenstemming met dit artikel en
de in artikel 6 quinquies bedoelde uitvoeringshandelingen een beleid
inzake „redelijk gebruik” toepassen op het gebruik van gereguleerde
retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse retailprijs
niveau worden verleend, ter voorkoming van misbruik of afwijkend
gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten door roamende klanten,
zoals het gebruik van dergelijke diensten door roamende klanten in een
andere lidstaat dan die van hunbinnenlandse aanbieder voor andere
doeleinden dan periodieke reizen.
Een beleid inzake „redelijk gebruik” stelt de klant van de roamingaan
bieder in staat tegen het geldende binnenlandse retailtarief volumes
gereguleerde retailroamingdiensten af te nemen die stroken met hun
respectieve tariefplannen.
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2.
Artikel 6 sexies is van toepassing op gereguleerde retailroaming
diensten die een van de door een beleid inzake „redelijk gebruik” ge
stelde grenzen, overschrijden.

Artikel 6 quater
Houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen
1.
In specifieke en uitzonderlijke omstandigheden kan de roamin
gaanbieder, teneinde de houdbaarheid van zijn binnenlands tariefmodel
te waarborgen en wanneer hij zijn totale werkelijke en geraamde kosten
voor het leveren van gereguleerde roamingdiensten overeenkomstig de
artikelen 6 bis en 6 ter, niet kan dekken met zijn werkelijke en ge
raamde inkomsten uit die diensten, verzoeken om een toeslag te mogen
aanrekenen. Die toeslag wordt uitsluitend toegepast voor zover dit nodig
is om de kosten van de levering van gereguleerde retailroamingdiensten
te dekken, met inachtneming van de toepasselijke maximale wholesaletarieven.

2.
Indien een roamingaanbieder besluit van lid 1 van dit artikel ge
bruik te maken, dient hij onverwijld een verzoek in bij de nationale
regelgevende instantie en verstrekt hij deze alle nodige informatie over
eenkomstig de in artikel 6 quinquies bedoelde uitvoeringshandelingen.
Daarna actualiseert de roamingaanbieder deze informatie om de twaalf
maanden en verstrekt hij die aan de nationale regelgevende instantie.

3.
Bij ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek beoordeelt de
nationale regelgevende instantie of de roamingaanbieder heeft aange
toond dat hij niet in staat is de kosten overeenkomstig lid 1 te dekken,
met als gevolg dat de houdbaarheid van zijn binnenlands tariefmodel zal
worden ondermijnd. De beoordeling van de houdbaarheid van het bin
nenlands tariefmodel is gebaseerd op relevante objectieve factoren die
specifiek zijn voor de roamingaanbieder, waaronder objectieve verschil
len tussen roamingaanbieders in de betrokken lidstaat en het binnen
landse prijs- en inkomstenniveau. De nationale regelgevende instantie
keurt de toeslag goed indien aan in lid 1 en dit lid neergelegde voor
waarden is voldaan.

4.
De nationale regelgevende instantie keurt de toeslag goed binnen
een maand na ontvangst van een verzoek uit hoofde van lid 2, tenzij het
verzoek kennelijk ongegrond is of bij het verzoek onvoldoende infor
matie is verstrekt. Wanneer de nationale regelgevende instantie van
oordeel is dat het verzoek kennelijk ongegrond is, of meent dat onvol
doende informatie is verstrekt, neemt zij, na de roamingaanbieder de
gelegenheid te hebben geboden te worden gehoord, binnen een nieuwe
termijn twee maanden een definitief besluit waarbij zij de toeslag toe
staat, wijzigt of weigert.

Artikel 6 quinquies
Toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik en van de
houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen
1.
Met het oog op de uniforme toepassing van de artikelen 6 ter en
6 quater stelt de Commissie, na raadpleging van BEREC, uiterlijk op
15 december 2016 uitvoeringshandelingen vast ter vastlegging van ge
detailleerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid in
zake redelijk gebruik, betreffende de methode voor de beoordeling van
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de houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen en be
treffende het verzoek dat een roamingaanbieder ten behoeve van die
beoordeling moet indienen. Die uitvoeringshandelingen worden vast
gesteld overeenkomstig de in artikel 6, lid 2, bedoelde onderzoekspro
cedure.
2.
Met betrekking tot artikel 6 ter houdt de Commissie, bij het vast
stellen van de uitvoeringshandelingen ter vastlegging van de gedetail
leerde voorschriften betreffende de toepassing van het beleid inzake
redelijk gebruik, rekening met het volgende:
a) de ontwikkeling van prijsstellings- en gebruikspatronen in de lid
staten;
b) de mate van convergentie van de binnenlandse prijsniveaus binnen
de Unie;
c) de reispatronen binnen de Unie;
d) waarneembare risico’s van verstoring van de concurrentie en inves
teringsstimulansen op thuismarkten en bezochte markten.
3.
Met betrekking tot artikel 6 quater zorgt de Commissie, bij het
vaststellen van de uitvoeringshandelingen ter vastlegging van de gede
tailleerde voorschriften inzake de methode voor de beoordeling van de
houdbaarheid van de afschaffing van retailroamingtoeslagen voor een
roamingaanbieder, ervoor dat die voorschriften op het volgende zijn
gebaseerd:
a) de bepaling van de totale werkelijke en geraamde kosten voor het
leveren van gereguleerde retailroamingdiensten, onder verwijzing
naar de effectieve wholesaleroamingtarieven voor ongelijk verkeer
en een redelijk aandeel van de gezamenlijke en gemeenschappelijke
kosten die moeten worden gemaakt om gereguleerde retailroaming
diensten te leveren;
b) de bepaling van de totale werkelijke en geraamde inkomsten uit het
leveren van gereguleerde retailroamingdiensten;
c) het gebruik van gereguleerde retailroamingdiensten en het binnen
landse gebruik door de klanten van de roamingaanbieder;
d) het concurrentie-, prijs- en inkomstenniveau op de binnenlandse
markt, en elk merkbaar risico dat roaming tegen binnenlandse retail
prijzen een aanzienlijke invloed zou hebben op de ontwikkeling van
die prijzen.
4.
De Commissie evalueert op gezette tijden de op grond van lid 1
vastgestelde uitvoeringshandelingen in het licht van de marktontwikke
lingen.
5.
De nationale regelgevende instantie voert strenge controle en toe
zicht uit op de toepassing van het beleid inzake redelijk gebruik en van
de maatregelen voor de houdbaarheid van de afschaffing van retailroa
mingtoeslagen, waarbij zij zoveel mogelijk rekening houdt met relevante
objectieve factoren die specifiek zijn voor de betrokken lidstaat en met
relevante objectieve verschillen tussen roamingaanbieders. Onvermin
derd de procedure van artikel 6 quater, lid 3, handhaaft de nationale
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regelgevende instantie tijdig de voorschriften van de artikelen 6 ter en
6 quater, en de op grond van lid 1 van dit artikel vastgestelde uitvoe
ringshandelingen. De nationale regelgevende instantie kan op elk mo
ment verlangen dat de roamingaanbieder de toeslag wijzigt of ervan
afziet indien hij niet voldoet aan de artikelen 6 ter of 6 quater. De
nationale regelgevende instantie stelt de Commissie jaarlijks op de
hoogte betreffende de toepassing van de artikelen 6 ter en 6 quater,
en van dit artikel.

Artikel 6 sexies
Verlening van gereguleerde retailroamingdiensten
1.
Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, voldoet een roa
mingaanbieder die een toeslag aanrekent voor het gebruik van geregu
leerde retailroamingdiensten dat een van de door een beleid inzake
redelijk gebruik gestelde grenzen overschrijdt, aan de volgende voor
schriften (exclusief btw):
a) de toeslag voor geïnitieerde gereguleerde roaminggesprekken, ver
zonden gereguleerde roaming-sms-berichten en gereguleerde dataro
amingdiensten ligt niet hoger dan de maximale wholesaletarieven
bedoeld in respectievelijk artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en arti
kel 12, lid 1;
b) de som van de binnenlandse retailprijs en de toeslag voor geïniti
eerde gereguleerde roaminggesprekken, verzonden gereguleerde roa
ming-sms-berichten en gereguleerde dataroamingdiensten ligt niet
hoger dan respectievelijk 0,19 EUR per minuut, 0,06 EUR per
sms-bericht en 0,20 EUR per gebruikte megabyte;
c) de toeslag voor ontvangen gereguleerde roaminggesprekken bedraagt
niet meer dan het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven
voor mobiele afgifte in de gehele Unie die worden bepaald over
eenkomstig lid 2.
Roamingaanbieders rekenen geen toeslag aan op ontvangen geregu
leerde roaming-sms-berichten of ontvangen roamingvoicemailberichten.
Dit laat onverlet dat andere kosten in rekening worden gebracht, zoals
kosten voor het beluisteren van dergelijke berichten.
Roamingaanbieders brengen geïnitieerde en ontvangen roaminggesprek
ken in rekening per seconde. Roamingaanbieder kunnen voor geïniti
eerde gesprekken een aanvankelijke minimumperiode van ten hoogste
30 seconden in rekening brengen. Roamingaanbieders brengen hun
klanten gereguleerde dataroamingdiensten in rekening per kilobyte,
met uitzondering van mms-berichten, die per eenheid mogen worden
aangerekend. In een dergelijk geval ligt het retailtarief dat een roamin
gaanbieder aan een roamende klant kan aanrekenen voor de doorgifte of
ontvangst van een roaming-mms-bericht, niet hoger dan het in de eerste
alinea voor gereguleerde dataroamingdiensten bedoelde maximale retail
roamingtarief.
Tijdens de in artikel 6 septies, lid 1, bedoelde periode belet dit lid niet
dat roamende klanten een bepaald volume gebruik van gereguleerde
roamingdiensten tegen een tarief per dag of een ander vast periodiek
tarief wordt aangeboden, op voorwaarde dat het gebruik van het vol
ledige volume leidt tot een eenheidsprijs per geïnitieerd gereguleerd
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roaminggesprek, ontvangen gereguleerd roaminggesprek, verzonden ge
reguleerd roaming-sms-bericht en gereguleerde dataroamingdienst die
niet hoger ligt dan de respectieve binnenlandse retailprijs en de maxi
male toeslag als bedoeld in de eerste alinea van dit lid.
2.
Uiterlijk op 31 december 2015 stelt de Commissie na raadpleging
van BEREC en onverminderd de tweede alinea van dit lid, uitvoerings
handelingen vast ter bepaling van het gewogen gemiddelde van de
maximale tarieven voor mobiele afgifte als bedoeld in lid 1, eerste
alinea, onder c). De Commissie evalueert die uitvoeringshandelingen
jaarlijks. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkom
stig de in artikel 6, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Het gewogen gemiddelde van de maximale tarieven voor mobiele af
gifte is gebaseerd op de volgende criteria:
a) het maximale niveau van de tarieven voor mobiele afgifte dat op de
markt voor gespreksafgifte op wholesaleniveau op afzonderlijke mo
biele netwerken door de nationale regelgevende instanties is opge
legd, overeenkomstig de artikelen 7 en 16 van de kaderrichtlijn en
artikel 13 van de toegangsrichtlijn, en
b) het totale aantal abonnees in de lidstaten.
3.
Roamingaanbieders kunnen roamende klanten een ander roaming
tarief aanbieden dan een tarief dat is vastgesteld overeenkomstig de
artikelen 6 bis, 6 ter en 6 quater en lid 1 van dit artikel, en roamende
klanten kunnen ook vrijwillig voor dat ander tarief kiezen, waardoor zij
een ander tarief voor gereguleerde roamingdiensten genieten dan het
tarief dat hun zou zijn aangeboden indien zij deze keuze niet hadden
gemaakt. De roamingaanbieder wijst deze roamende klanten op de aard
van de roamingvoordelen die daardoor verloren gaan.
Onverminderd de eerste alinea, passen roamingaanbieders het overeen
komstig de artikelen 6 bis en 6 ter en lid 1 van dit artikel vastgestelde
tarief automatisch toe voor alle bestaande en nieuwe roamende klanten.
Een roamende klant kan op elk moment verzoeken om over te stappen
naar of van het tarief dat is vastgesteld overeenkomstig de artikelen
6 bis, 6 ter en 6 quater en lid 1 van dit artikel. Wanneer roamende
klanten vrijwillig kiezen om over te schakelen van of naar het tarief dat
wordt vastgesteld overeenkomstig de artikelen 6 bis, 6 ter en 6 quater
en lid 1 van dit artikel, geschiedt elke overstap kosteloos binnen één
werkdag na ontvangst van het verzoek, en zonder dat voorwaarden of
beperkingen worden opgelegd op grond van elementen van het abon
nement die geen betrekking hebben op roaming. Roamingaanbieders
kunnen deze overstap uitstellen totdat het voorgaande roamingtarief
gedurende een gespecificeerde minimumtermijn van kracht is geweest;
deze minimumtermijn mag niet langer zijn dan twee maanden.
4.
Roamingaanbieders zorgen ervoor dat elke overeenkomst met be
trekking tot een gereguleerde retailroamingdienst de belangrijkste ken
merken van die verleende gereguleerde retailroamingdienst bevat, in het
bijzonder:
a) het specifieke tariefplan of de specifieke tariefplannen, en voor elk
van deze tariefplannen de soorten diensten die worden aangeboden,
inclusief de communicatievolumes;
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b) iedere beperking die wordt opgelegd op het gebruik van geregu
leerde retailroamingdiensten die tegen het geldende binnenlandse
retailprijsniveau worden verleend, met name gekwantificeerde infor
matie over de wijze waarop een beleid inzake redelijk gebruik wordt
toegepast, door verwijzing naar de belangrijkste parameters inzake
prijsstelling of volumebepaling, of andere parameters van de ver
leende gereguleerde retailroamingdienst in kwestie.
Roamingaanbieders publiceren de in de eerste alinea bedoelde informa
tie.

Artikel 6 septies
Retailroamingtoeslagen in de overgangsperiode
1.
Van 30 april 2016 tot en met 14 juni 2017 kunnen roamingaan
bieders voor de levering van gereguleerde retailroamingdiensten een
toeslag in aanvulling op de binnenlandse retailprijs toepassen.
2.
Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde periode, is artikel 6
sexies mutatis mutandis van toepassing.
▼B
Artikel 7
Wholesaletarieven voor gereguleerde roaminggesprekken
▼M2
1.
Met ingang van 15 juni 2017 mag het gemiddelde wholesaletarief
dat de exploitant van het bezochte netwerk in rekening mag brengen aan
de roamingaanbieder voor de levering van een gereguleerd roaming
gesprek dat op dat bezochte netwerk is opgebouwd, inclusief onder
meer de kosten voor opbouw, doorgifte en afgifte, niet meer bedragen
dan een preventief plafond van 0,032 EUR per minuut. Dat maximale
wholesaletarief blijft, onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2022
gehandhaafd op 0,032 EUR.
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 lid 1 bedoelde maximale gemid
delde wholesaletarief wordt toegepast, of voor 30 juni 2022.
▼B
3.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt berekend
door de totale wholesaleroaminginkomsten te delen door het totale aan
tal wholesaleroamingminuten die de exploitant tijdens het betreffende
tijdvak daadwerkelijk voor de levering van wholesaleroaminggesprek
ken binnen de Unie heeft gebruikt, uitgedrukt in een bedrag per seconde
en aangepast teneinde rekening te houden met de mogelijkheid voor de
exploitant van het bezochte netwerk om een aanvankelijke minimumpe
riode van ten hoogste 30 seconden in rekening te brengen.
▼M1

__________
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Artikel 9
Wholesaletarieven voor gereguleerde roaming-sms-berichten
▼M2
1.
Met ingang van 15 juni 2017 mag het gemiddelde wholesaletarief
dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder
mag berekenen voor de levering van een gereguleerd roaming-sms-be
richt dat geïnitieerd wordt op dat bezochte netwerk, niet meer bedragen
dan een preventief plafond van 0,01 EUR per sms-bericht en wordt,
onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2022 gehandhaafd op
0,01 EUR.
▼B
2.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt tussen
elke twee willekeurige exploitanten toegepast en berekend 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 ex
ploitant van het thuisnetwerk ontvangen wholesale-inkomsten voor op
bouw en verzending van gereguleerde roaming-sms-berichten binnen de
Unie in het betreffende tijdvak, 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.
4.
De exploitant van een bezocht netwerk brengt de roamingaanbie
der 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.
▼M1

__________

▼B
Artikel 11
Technische kenmerken van gereguleerde roaming sms-berichten
Roamingaanbieders, binnenlandse aanbieders, en exploitanten van een
thuisnetwerk of een bezocht netwerk mogen de technische kenmerken
van gereguleerde roaming-sms-berichten niet zodanig wijzigen dat zij
afwijken van de technische kenmerken van sms-berichten op hun bin
nenlandse markt.

Artikel 12
Wholesaletarieven voor gereguleerde dataroamingdiensten
▼M2
1.
Met ingang van 15 juni 2017 mag het gemiddelde wholesaletarief
dat de exploitant van het bezochte netwerk aan de roamingaanbieder
mag berekenen voor de levering van gereguleerde dataroamingdiensten
door middel van dat bezochte netwerk, niet meer bedragen dan een
preventief plafond van 7,70 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen
data. Dat maximale wholesaletarief daalt tot 6,00 EUR per gigabyte op
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1 januari 2018, tot 4,50 EUR per gigabyte op 1 januari 2019, tot
3,50 EUR per gigabyte op 1 januari 2020, tot 3,00 EUR per gigabyte
op 1 januari 2021 en tot 2,50 EUR per gigabyte op 1 januari 2022. Het
wordt, onverminderd artikel 19, tot en met 30 juni 2022 gehandhaafd op
2,50 EUR per gigabyte verzonden en ontvangen data.
▼B
2.
Het in lid 1 bedoelde gemiddelde wholesaletarief wordt tussen
elke twee willekeurige exploitanten toegepast en berekend 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 exploitant van het
bezochte netwerk of het thuisnetwerk heeft ontvangen voor de levering
van gereguleerde dataroamingdiensten 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 thuisnet
werk daadwerkelijk is gebruikt voor de levering van die diensten in die
periode, uitgedrukt in kilobytes.
▼M1

__________

▼B
Artikel 14
Transparantie van de retailtarieven voor roamingoproepen en smsberichten
1.
Om roamende klanten attent te maken op het feit dat zij roaming
kosten zullen moeten betalen wanneer hij een oproep initieert of ont
vangt of wanneer hij een sms-bericht verzendt, verstrekt elke roamin
gaanbieder, 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, automa
tisch, zonder onnodige vertraging en kosteloos via een berichtendienst
gepersonaliseerde basis prijsinformatie over de roamingtarieven (inclu
sief 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.
▼M1
Die basale gepersonaliseerde prijsinformatie wordt uitgedrukt in de
munteenheid van de factuur die de klant in zijn lidstaat van herkomst
van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt en bevat gegevens over:
a) het beleid inzake redelijk gebruik dat op de roamende klant binnen
de Unie van toepassing is en de tarieven bij overschrijding van een
door dat beleid inzake redelijk gebruik vastgestelde grenzen, en
b) overeenkomstig artikel 6 quater aangerekende toeslagen.
▼B
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.

02012R0531 — NL — 15.06.2017 — 003.002 — 18
▼B
Bij elk bericht krijgt een klant de mogelijkheid de roamingaanbieder
kosteloos en op eenvoudige wijze mee te delen dat hij geen gebruik
wenst te maken van de automatische berichtendienst. Een klant die
kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te willen maken van deze automa
tische 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 gepersonaliseerde
basis prijsinformatie door de roamingaanbieders automatisch, door mid
del van een telefoongesprek en kosteloos verstrekt aan blinde of slecht
ziende klanten.
▼M1
De eerste, de tweede, de vierde en de vijfde alinea, met uitzondering
van het geval met betrekking tot het beleid inzake redelijk gebruik en de
overeenkomstig artikel 6 quater aangerekende toeslag, zijn eveneens van
toepassing op gespreks- en sms-roamingdiensten die door roamende
klanten die buiten de Unie reizen worden gebruikt en door de roamin
gaanbieder worden geleverd.
▼B
2.
In aanvulling op het bepaalde in lid 1 heeft de klant, waar in de
Unie hij zich ook bevindt, het recht om door middel van een mobiel
telefoongesprek of via sms kosteloos meer gedetailleerde gepersonali
seerde prijsinformatie over de in het bezochte netwerk toepasselijke
roamingtarieven voor telefoongesprekken en sms, alsmede informatie
over de op grond van deze verordening toepasselijke transparantiemaat
regelen te vragen en te ontvangen. Voor een dergelijk verzoek wordt
een gratis nummer gebruikt dat de roamingaanbieder voor dat doel
beschikbaar stelt. De bij lid 1 opgelegde verplichtingen zijn niet van
toepassing op toestellen die de sms-functie niet ondersteunen.
▼M1
2 bis.
De roamingaanbieder zendt de roamende klant een kennisge
ving wanneer het toepasselijke redelijke gebruiksvolume voor geregu
leerde gespreks- of sms-roamingdiensten volledig is opgebruikt of wan
neer eender welke overeenkomstig artikel 6 quater toegepaste gebruiks
drempel wordt bereikt. Deze kennisgeving vermeldt de toeslag die zal
worden toegepast op elk extra gebruik van gereguleerde gespreks- of
sms-roamingdiensten door de roamende klant. Elke klant heeft het recht
van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt met het versturen
van dergelijke kennisgevingen, en het recht om op elk moment en
kosteloos van de aanbieder te verlangen dat hij de levering van de
dienst hervat.
3.
Roamingaanbieders verstrekken alle klanten bij het nemen van hun
abonnement alle informatie over de door hen gehanteerde roamingtarie
ven. Voorts delen zij elke wijziging van hun geldende roamingtarieven
zonder onnodige vertraging aan de roamende klanten mee.
Zij sturen daarna met redelijke tussenpozen een herinnering aan alle
klanten die voor een ander tarief hebben gekozen.
▼B
4.
Roamingaanbieders stellen voor hun klanten informatie beschik
baar waaruit blijkt hoe ongewilde roaming in grensgebieden kan worden
vermeden. Roamingaanbieders nemen redelijke maatregelen om hun
klanten te beschermen tegen betaling van roamingtarieven voor roa
mingdiensten die ongewild zijn gebruikt wanneer zij zich in hun eigen
lidstaat bevinden.
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▼B
Artikel 15
Transparantie

en
preventieve
mechanismen
retaildataroamingdiensten

voor

1.
In overeenstemming met de leden 2 en 3 zorgen roamingaanbie
ders ervoor dat hun roamende klanten zowel vóór als na de sluiting van
een overeenkomst naar behoren worden voorgelicht over de tarieven die
van toepassing zijn op hun gebruik van gereguleerde dataroamingdien
sten, 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 dataroa
mingverbinding 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 dataroa
mingverbinding kunnen uitschakelen om te voorkomen dat op ongecon
troleerde wijze gebruik wordt gemaakt van dataroamingdiensten.
▼M1
2.
Een automatisch bericht van de roamingaanbieder stelt de roa
mende klant ervan in kennis dat hij gebruik maakt van gereguleerde
dataroamingdiensten, en omvat basale gepersonaliseerde tariefinformatie
over de kosten (in de munteenheid van de factuur die de klant in de
lidstaat van herkomst van zijn binnenlandse aanbieder ontvangt) die van
toepassing zijn op de levering van gereguleerde dataroamingdiensten
aan die roamende klant in de desbetreffende lidstaat, tenzij de klant
de roamingaanbieder heeft medegedeeld dat hij deze informatie niet
verlangt.
De basale gepersonaliseerde tariefinformatie omvat ook informatie over:
a) het beleid inzake redelijk gebruik dat op de roamende klant binnen
de Unie van toepassing is en de toeslagen bij overschrijding van een
door dat beleid inzake redelijk gebruik vastgestelde grenzen, en
b) overeenkomstig artikel 6 quater aangerekende toeslagen.
De roamende klant ontvangt deze informatie op zijn mobiele toestel,
bijvoorbeeld via een sms-bericht, 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 dataroamingdienst, op zodanige
wijze dat de ontvangst en het begrip ervan worden vergemakkelijkt.
Een klant die zijn roamingaanbieder heeft laten weten deze automati
sche tariefinformatie niet te willen ontvangen, heeft het recht om op elk
moment en kosteloos de verlening van deze dienst door de roamingaan
bieder opnieuw te verlangen.
2 bis.
De roamingaanbieder zendt een kennisgeving wanneer het
toepasselijke redelijke gebruiksvolume van gereguleerde dataroaming
diensten volledig is opgebruikt of eender welke overeenkomstig arti
kel 6 quater toegepaste gebruiksdrempel wordt bereikt. Die kennisge
ving vermeldt de toeslag die zal worden aangerekend voor elk extra
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▼M1
gebruik van gereguleerde dataroamingdiensten door de roamende klant.
Elke klant heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij
stopt met het versturen van dergelijke kennisgevingen, en het recht om
te allen tijde en kosteloos van de roamingaanbieder te verlangen dat hij
de levering van de dienst hervat.
3.
Iedere roamingaanbieder verschaft al zijn roamende klanten de
gelegenheid vrijwillig en kosteloos te kiezen voor een faciliteit die tijdig
informatie geeft over het totale gebruik uitgedrukt in volume of in de
munteenheid waarin de roamende klant voor gereguleerde dataroaming
diensten wordt gefactureerd, en die waarborgt dat de totale uitgaven
voor gereguleerde dataroamingdiensten in een specifieke gebruiksperio
de, uitgezonderd mms die per eenheid gefactureerd wordt, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de klant een bepaald maximumbedrag
niet overschrijden.
▼B
Hiertoe stelt de roamingaanbieder één of meer maximumbedragen voor
specifieke gebruiksperiodes voor, mits de klant vooraf op de hoogte
wordt gesteld van de daarmee overeenkomende volumes. Eén van
deze maximumbedragen (het standaard maximumbedrag) ligt in de na
bijheid van 50 EUR aan verschuldigde kosten per maandelijkse factu
reringsperiode (exclusief btw) zonder dit te overschrijden.
Een andere mogelijkheid is dat de roamingaanbieder in volumes uit
gedrukte plafonds bepaalt, mits de klant vooraf op de hoogte wordt
gesteld van de dienovereenkomstige financiële bedragen. Eén van
deze plafonds (het standaard volumeplafond) gaat gepaard met een be
drag van ten hoogste 50 EUR aan verschuldigde kosten per maan
delijkse 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 ken
nisgeving naar de het mobiele toestel van de roamende klant, bijvoor
beeld een sms-bericht, een e-mail of een pop-upvenster op de computer,
wordt verstuurd wanneer de dataroamingdiensten 80 % van het over
eengekomen financiële of volumeplafond hebben bereikt. Elke klant
heeft het recht van de roamingaanbieder te verlangen dat hij stopt
met het versturen 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 overschreden,
wordt een kennisgeving gestuurd naar het mobiele toestel van de roa
mende klant. Deze kennisgeving vermeldt welke procedure moet wor
den gevolgd indien de klant voortzetting van de levering van die dien
sten wenst, alsook de kosten die verbonden zijn aan elke extra af te
nemen eenheid. Indien de roamende klant niet reageert op de ontvangen
kennisgeving, stopt de roamingaanbieder onmiddellijk met de levering
en de facturering van gereguleerde dataroamingdiensten aan de roa
mende klant, tenzij en totdat de roamende klant verzoekt om voortzet
ting of hervatting van de levering van deze diensten.
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Wanneer een roamende klant vraagt om een „financiële of volumebe
perkende” faciliteit of om verwijdering ervan, vindt deze wijziging kos
teloos 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 com
municatie van machine naar machine die gebruik maakt van mobiele
datacommunicatie.
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 bevin
den. Daaronder valt ook het informeren van de klanten over hoe zij
ongewilde roaming in grensgebieden kunnen vermijden.
▼M1
6.
Dit artikel, met uitzondering van lid 5, lid 2, tweede alinea, en lid
2 bis, tweede alinea, en behoudens de tweede en derde alinea van dit
lid, is tevens van toepassing op dataroamingdiensten die door een roa
mingaanbieder worden verstrekt en door roamende klanten worden ge
bruikt wanneer zij buiten de Unie reizen.
▼B
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 controleren.
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.

Artikel 16
Toezicht en handhaving
1.
De nationale regelgevende instanties controleren en zien toe op de
naleving van deze verordening op hun grondgebied.
▼M1
De nationale regelgevende instanties oefenen strikte controle en toezicht
uit op roamingaanbieders die gebruikmaken van artikel 6 ter, arti
kel 6 quater en artikel 6 sexies, lid 3.
▼M2
2.
De nationale regelgevende instanties en, indien toepasselijk, Berec
stellen actuele informatie over de toepassing van deze verordening, met
name de artikelen 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 sexies, 7, 9 en 12, algemeen
beschikbaar op een wijze die belangstellenden gemakkelijk toegang tot
die informatie biedt.
▼B
3.
Ter voorbereiding op de evaluatie bedoeld in artikel 19, zien de
nationale regelgevende instanties toe op de ontwikkeling van de who
lesale- en retailtarieven voor de levering aan roamende klanten van
gespreks- en datacommunicatiediensten, met inbegrip van sms en
mms, inclusief in de ultraperifere regio's van de Unie bedoeld in arti
kel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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▼B
De nationale regelgevende instanties geven tevens aandacht aan het
bijzondere geval van ongewilde roaming in de grensgebieden van aan
elkaar grenzende lidstaten en controleren of er verkeerssturingstechnie
ken worden gebruikt die nadelig zijn voor de klanten.
De nationale regelgevende instanties zien toe op en verzamelen infor
matie over ongewilde roaming, en nemen passende maatregelen.
4.
De nationale regelgevende instanties hebben de bevoegdheid 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 verordening. Die ondernemingen
verstrekken dergelijke informatie op verzoek onverwijld en in overeen
stemming met de door de nationale regelgevende instantie vastgestelde
termijnen en mate van detail.
▼M2
4 bis.
Wanneer een nationale regelgevende instantie informatie over
eenkomstig de uniale en nationale voorschriften betreffende vertrouwe
lijke bedrijfsgegevens als vertrouwelijk beschouwt, garanderen de Com
missie, Berec en de andere betrokken nationale regelgevende instanties
het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie. De vertrouwe
lijkheid van bedrijfsgegevens mag geen belemmering zijn voor de on
derlinge tijdelijke uitwisseling van informatie tussen de nationale regel
gevende instantie, de Commissie en Berec en de andere betrokken na
tionale regelgevende instanties met het oog op de beoordeling en be
waking van en het toezicht op de toepassing van deze verordening.
▼B
5.
De nationale regelgevende instanties kunnen op eigen initiatief
optreden om de naleving van deze verordening te waarborgen. In het
bijzonder maken zij, indien nodig, gebruik van de bevoegdheden waar
over zij uit hoofde van artikel 5 van de toegangsrichtlijn beschikken om
te zorgen voor de benodigde toegang en interconnectie teneinde de eindtot-eindverbinding en de interoperabiliteit van roamingdiensten te ver
zekeren, bijvoorbeeld wanneer klanten geen gereguleerde roaming-smsberichten 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 berich
ten.
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 verordening
vervatte verplichtingen tussen ondernemingen die elektronischecom
municatienetwerken of -diensten aanbieden in een lidstaat, zijn de ge
schilbeslechtingsprocedures van de artikelen 20 en 21 van de kaderricht
lijn van toepassing.
▼M2
Geschillen tussen exploitanten van bezochte netwerken en andere ex
ploitanten over tarieven die worden toegepast op noodzakelijke inputs
voor de levering van gereguleerde wholesaleroamingdiensten kunnen
krachtens artikel 20 of artikel 21 van de kaderrichtlijn worden voor
gelegd aan de bevoegde nationale regelgevende instantie of instanties.
In een dergelijk geval kan Berec worden geraadpleegd door de be
voegde nationale regelgevende instantie of instanties met betrekking
tot de overeenkomstig de kaderrichtlijn, de specifieke richtlijnen of
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deze verordening te ondernemen actie om het geschil te beslechten.
Wanneer Berec werd geraadpleegd, wachten de nationale regelgevende
instantie of instanties de opinie van Berec af voordat actie wordt onder
nomen om het geschil te beslechten.
▼B
2.
Bij niet-beslechte geschillen over kwesties die onder deze verorde
ning 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 universele
dienstrichtlijn kunnen worden gebruikt.

Artikel 18
Sancties
De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toe
passing 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 lid
staten stellen de Commissie uiterlijk 30 juni 2013 in kennis van deze
regels en brengen haar bij latere wijzigingen daarvan onverwijld op de
hoogte.
▼M1
Artikel 19
Evaluatie
1.
Uiterlijk op 29 november 2015 begint de Commissie met een
evaluatie van de wholesaleroamingmarkt, teneinde de maatregelen te
beoordelen die noodzakelijk zijn om uiterlijk op 15 juni 2017 de af
schaffing van retailroamingtoeslagen mogelijk te maken. De Commissie
evalueert onder meer de mate van concurrentie op de nationale whole
salemarkten, en beoordeelt in het bijzonder het niveau van de gemaakte
wholesalekosten en de toegepaste wholesaletarieven, en de concurren
tiepositie van exploitanten met een beperkte geografische reikwijdte,
met inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van commerciële
overeenkomsten en de mogelijkheid voor exploitanten om te profiteren
van schaalvoordelen. De Commissie beoordeelt tevens de ontwikkelin
gen inzake concurrentie op de retailroamingmarkten alsook de moge
lijke waarneembare risico’s van verstoring van de concurrentie en de
stimulansen voor investeringen op de thuismarkten en de bezochte
markten. Bij de beoordeling van maatregelen die noodzakelijk zijn
voor de afschaffing van retailroamingtoeslagen, houdt de Commissie
rekening met de noodzaak ervoor te zorgen dat exploitanten van be
zochte netwerken in staat zijn alle kosten van de levering van geregu
leerde wholesaleroamingdiensten te dekken, met inbegrip van gezamen
lijke en gemeenschappelijke kosten. De Commissie houdt ook rekening
met de noodzaak om permanente roaming of afwijkend gebruik of mis
bruik van toegang tot wholesaleroaming voor andere doeleinden dan de
levering van gereguleerde roamingdiensten aan de klanten van roamin
gaanbieders tijdens hun periodieke reizen binnen de Unie, te voor
komen.
2.
De Commissie legt uiterlijk op 15 juni 2016 een verslag voor aan
het Europees Parlement en de Raad over de bevindingen van de in lid 1
bedoelde evaluatie.
Het verslag gaat vergezeld van een passend wetgevingsvoorstel, voor
afgegaan door een openbare raadpleging, teneinde de wholesaletarieven
voor gereguleerde roamingdiensten als bepaald in deze verordening te
wijzigen of een andere oplossing voor de op wholesaleniveau vast
gestelde problemen te bieden, met het oog op de afschaffing van retail
roamingtoeslagen uiterlijk op 15 juni 2017.
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3.
Voorts dient de Commissie uiterlijk op 15 december 2018 bij het
Europees Parlement en de Raad een tussentijds verslag in met een
overzicht van de effecten van de afschaffing van retailroamingtoeslagen,
waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante Berec-verslagen.
Vervolgens legt de Commissie, na raadpleging van Berec, het Europees
Parlement en de Raad een tweejaarlijks verslag voor, indien nodig ver
gezeld van een wetgevingsvoorstel om de in deze verordening vast
gestelde maximale wholesaletarieven voor gereguleerde dataroaming
diensten te wijzigen. Het eerste dergelijke verslag moet uiterlijk op
15 december 2019 worden ingediend.
Die tweejaarlijkse verslagen omvatten onder meer een beoordeling van:
a) de beschikbaarheid en kwaliteit van diensten, met inbegrip van die
welke een alternatief vormen voor gereguleerde retailgespreks-, re
tailsms- en retaildataroamingdiensten, met name in het licht van de
technologische ontwikkelingen;
b) de mate van concurrentie op zowel de retail- als de wholesaleroa
mingmarkt, met name de concurrentiepositie van kleine, onafhanke
lijke of sinds kort op de markt actieve exploitanten en MVNO's, met
inbegrip van de gevolgen voor de concurrentie van commerciële
overeenkomsten en de mate van interconnectie tussen exploitanten;
c) de mate waarin de uitvoering van de in de artikelen 3 en 4 bedoelde
structurele maatregelen, en met name, op grond van de door de
nationale regelgevende instanties verstrekte informatie, van de pro
cedure voor voorafgaande toestemming die is vastgelegd in artikel 3,
lid 6, tot meer concurrentie heeft geleid op de interne markt voor
gereguleerde roamingdiensten;
d) de evolutie van de beschikbare retailtariefregelingen;
e) de wijzigingen in de datagebruikspatronen, voor zowel binnenlandse
diensten als roamingdiensten;
f) de mogelijkheid van exploitanten van een thuisnetwerk om hun bin
nenlandse tariefmodel te behouden en de mate waarin toestemming
is verleend voor uitzonderlijke retailroamingtoeslagen overeenkom
stig artikel 6 quater;
g) de mogelijkheid van exploitanten van bezochte netwerken om de op
efficiënte wijze gemaakte kosten ten voor levering van gereguleerde
wholesaleroamingdiensten te dekken;
h) het effect van de toepassing door exploitanten van het beleid inzake
redelijk gebruik overeenkomstig artikel 6 quinquies, met inbegrip
van het in kaart brengen van inconsistenties in de toepassing en
tenuitvoerlegging van deze beleidsmaatregelen inzake redelijk ge
bruik.
4.
Om de ontwikkeling van de concurrentie op de roamingmarkten in
de gehele Unie te beoordelen, verzamelt Berec regelmatig gegevens van
de nationale regelgevende instanties over de ontwikkelingen van de
retail- en wholesaletarieven voor gereguleerde gespreks-, sms- en data
roamingdiensten, met inbegrip van wholesaletarieven die respectievelijk
voor gelijk en ongelijk roamingverkeer worden toegepast. Verder ver
zamelt Berec gegevens over de wholesaleroamingovereenkomsten waar
voor de in de artikelen 7, 9 en 12 vastgestelde maximale wholesalero
amingtoeslagen niet gelden, en over de uitvoering van contractuele
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maatregelen op wholesaleniveau die zijn gericht op het voorkomen van
permanente roaming of afwijkend gebruik of misbruik van toegang tot
wholesaleroaming voor andere doeleinden dan de levering van geregu
leerde roamingdiensten aan de klanten van roamingaanbieders tijdens
hun periodieke reizen binnen de Unie.
Die gegevens worden minstens tweemaal per jaar meegedeeld aan de
Commissie. De Commissie maakt deze gegevens bekend.
Op basis van verzamelde gegevens brengt Berec ook regelmatig verslag
uit over de ontwikkeling van de prijsstellings- en gebruikspatronen in de
lidstaten, zowel voor binnenlandse diensten als roamingdiensten, over
de ontwikkeling van feitelijke wholesaleroamingtarieven voor ongelijk
verkeer tussen aanbieders van roamingdiensten, alsook over de verhou
ding tussen retailprijzen, wholesaletarieven en wholesalekosten voor
roamingdiensten. Berec beoordeelt hoe nauw deze elementen met elkaar
zijn verbonden.
Ook verzamelt Berec jaarlijks informatie van de nationale regelgevende
instanties over de transparantie en de vergelijkbaarheid van de verschil
lende tarieven die exploitanten hun klanten aanbieden. De Commissie
maakt deze gegevens en bevindingen bekend.
▼B
Artikel 20
Kennisgevingsvoorschriften
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de gegevens betref
fende de nationale regelgevende instanties die belast zijn met de uitvoe
ring van taken krachtens deze verordening.
Artikel 21
Intrekking
Verordening (EG) nr. 717/2007 wordt overeenkomstig bijlage I in
getrokken met ingang van 1 juli 2012.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen
naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de con
cordantietabel in bijlage II.
Artikel 22
Datum van inwerkingtreden en verstrijken
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekend
making 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.
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▼B
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 Parle
ment en de Raad (PB L 167 van 29.6.2009, blz. 12)

Enkel artikel 1
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▼B
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)
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▼B
Verordening (EG) nr. 717/2007

Deze verordening

—

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

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
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▼B
Verordening (EG) nr. 717/2007

Deze verordening

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

