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nationaliteit), over de kosten van nationale en internationale SMS-berichten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat er sinds de invoering van het Europese tarief sprake is van een paradoxale 
situatie in verband met de prijzen van SMS-berichten in Europa en Italië. Volgens hem kosten 
SMS-berichten verzonden vanuit Italië naar een andere EU-lidstaat tussen 0,25 en 0,30 euro, 
terwijl berichten verzonden vanuit een andere EU-lidstaat naar Italië maximaal 0,13 euro 
mogen kosten. Indiener is van opvatting dat het Europees Parlement in het kader van de 
interne markt ervoor zou moeten zorgen dat in alle landen van de EU de prijzen worden 
aangepast aan de maxima van het Europese tarief en dat het Europese tarievenbeleid zou 
moeten worden uitgebreid tot spraak- en gegevensoverdrachten, omdat de kosten en de wijze 
van factureren voor deze diensten sterk uiteenlopen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indiener wijst op de verzendkosten van een SMS-bericht vanuit Italië naar andere lidstaten 
(deze bedragen naar verluidt tussen de 0,25 euro en de 0,30 euro) en hij is van opvatting dat 
dergelijke prijzen niet hoger mogen zijn dan 0,13 euro, wat het maximale Europees tarief is 
voor een SMS-bericht bij roaming in het buitenland. Hij verzoekt eveneens om het EU-beleid 
op dit terrein uit te breiden tot spraak- en gegevensoverdrachten, omdat de kosten en wijze 
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van factureren van deze diensten in Europa sterk uiteenlopen.

De Commissie werkt aan de totstandkoming van een echte interne markt van 
gespreksdiensten in de EU en heeft maatregelen getroffen met betrekking tot de aanpak van
de hoge roamingtarieven die consumenten betalen voor het gebruik van hun mobiele telefoon 
als ze in het buitenland in een andere EU-lidstaat reizen. De Roamingverordening die in juni 
2007 werd vastgesteld, had als algemene doelstelling het waarborgen van substantiële 
prijsverlagingen voor internationale roaming die een obstakel voor de ontwikkeling van de 
interne markt bleef vormen. Na de voorstellen van de Commissie werden in juni 2009 
amendementen op deze verordening vastgesteld in verband met een verlenging ervan (voor 
nog een periode van twee jaar) en uitbreiding van de werkingssfeer (om de hoge prijzen die 
worden betaald voor SMS-roaming en de transparantieproblemen rond dataroamingdiensten
aan te pakken). Deze verordening regelt als instrument voor de interne markt echter niet de 
aanpak van de prijzen voor de binnenlandse mobiele diensten, maar slechts de 
roamingtarieven die consumenten betalen voor het gebruik van hun mobiele telefoons als ze 
in het buitenland in een andere EU-lidstaat reizen, aangezien de voorheen geheven hoge 
tarieven een obstakel vormden voor de interne markt.
Wat betreft de tariefstelling van mobiele diensten op nationaal niveau, waaronder de 
tariefstelling voor internationaal SMS, deze kwestie dient door de nationale regelgevende 
autoriteiten op het gebied van elektronische communicatie te worden aangepakt. Op dat punt
geeft het EU-regelgevingskader voor economische communicatie aan nationale regelgevende 
autoriteiten de instrumenten voor onderzoek naar de mate van mededinging op de nationale 
markten voor elektronische communicatie en voor het opleggen van 
regelgevingsverplichtingen indien zij van oordeel zijn dat er een mededingingsprobleem is.
Voorts blijven de nationale mededingingsautoriteiten in een positie om, waar nodig, in te 
grijpen en de mededingingsproblemen en de ondervonden problemen aan te pakken.

Volgens de bij de Commissiediensten beschikbare informatie, na het begin van een onderzoek 
door de Italiaanse regelgevende autoriteit AGCOM en door de mededingingsautoriteit naar
het niveau van de retailprijzen voor SMS en MMS, verbonden Italiaanse mobiele operators 
zich in november 2009 tot vrijwillige instemming met een prijsplafond dat gesteld werd op 
het krachtens de roamingregelgeving gereguleerde niveau van SMS-prijzen.

Ten slotte is het van belang te onderstrepen dat de Commissie zeer veel waarde hecht aan het 
waarborgen dat consumenten goed op de hoogte worden gehouden van de verschillende 
beschikbare tarieven en van toepassing zijnde voorwaarden. In dat opzicht dienen lidstaten
volgens het EU-regelgevingskader te waarborgen dat er voor eindgebruikers en consumenten
transparante en actuele informatie beschikbaar is over geldende prijzen, tarieven en 
standaardvoorwaarden over toegang tot en gebruik van openbare telefoondiensten. Bovendien 
werden er onlangs amendementen op het EU-regelgevingskader vastgesteld1 na de door de 
                                               
1Zie Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische 
communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor 
handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en Richtlijn 2009/140/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 
november 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten, Richtlijn 2002/19/EG inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-
communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten, en Richtlijn 2002/20/EG betreffende de machtiging voor elektronische-
communicatienetwerken en -diensten
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Commissie gedane voorstellen die onder meer moeten waarborgen dat burgers betere 
informatie krijgen die hen in staat stelt eenvoudig te begrijpen op welke diensten en tegen 
welke voorwaarden ze een abonnement nemen, waaronder de geldende tarieven. Deze 
maatregelen dienen de bewustwording van consumenten te vergroten en hun rechtmatige 
belangen te waarborgen en daardoor bij te dragen aan de ontwikkeling van mededinging.


