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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om de prijzen van bepaalde diensten in Europa, met name de tarieven voor 
mobiele telefonie en bankverrichtingen, te uniformeren, zodat de burgers het gevoel hebben 
dat ze echt in een eengemaakte markt wonen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 januari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

De door verzoeker beschreven zaak verwijst naar het toepassen van dezelfde mobiele-
telefoontarieven in alle lidstaten en het afschaffen van roamingtarieven. Evenzo verwijst 
verzoeker naar de uiteenlopende bank- en rentetarieven die door dezelfde entiteit in 
verschillende lidstaten worden toegepast. Als zodanig bestaat de indruk dat de EG de 
belangen van grote ondernemingen, functionarissen en politici dient in plaats van die van 
burgers/consumenten. 

De opmerkingen van de Commissie
De binnenlandse mobiele-telefoontarieven voor eindgebruikers worden niet op EU-niveau 
gereguleerd. In beginsel hebben de nationale regelgevende instanties op het gebied van 
telecommunicatie de mogelijkheid om passende regelgevingsverplichtingen voor 
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eindgebruikers op te leggen aan specifieke telecombedrijven, op voorwaarde dat wordt 
geoordeeld dat het betreffende bedrijf aanmerkelijke marktmacht (AMM) op de betreffende 
markt bezit en de raadplegingsprocedure wordt gevolgd zoals voorzien in het EU-
regelgevingskader. In de EU worden de retailmarkten voor binnenlandse mobiele-
telefoondiensten echter als concurrerend beschouwd en zijn er geen 
eindgebruikerverplichtingen opgelegd aan telecombedrijven.

De EU heeft via de roamingverordening ingegrepen op het gebied van mobiele-
roamingdiensten vanwege de specifieke grensoverschrijdende kenmerken en structuur van 
markten voor roamingdiensten en het feit dat de nationale regelgevende instanties van de 
lidstaten niet in staat waren om effectief om te gaan met het gebrek aan concurrentiedruk en 
de daaruit voortvloeiende ongerechtvaardigd hoge prijzen voor roamingdiensten. Via deze 
verordening zijn concrete stappen genomen om een echte interne markt te verwezenlijken 
voor oproepdiensten in de EU met inbegrip van maatregelen om iets te doen aan de 
buitensporige spraak-, data- en sms-roamingtarieven die aan consumenten in rekening worden 
gebracht voor het gebruik van hun mobiele telefoon als zij naar een andere lidstaat van de EU 
reizen. Bovendien heeft de Commissie op 6 juli 2011 het voorstel tot herziening van de 
roamingverordening goedgekeurd. Het voorstel van de Commissie is erop gericht het 
probleem bij de wortel aan te pakken, namelijk het gebrek aan concurrentie en 
keuzemogelijkheden voor de consument, dat de kern vormt van het probleem van hoge 
roamingtarieven. Dit wordt bewerkstelligd door ervoor te zorgen dat de markt toegankelijk is 
voor verschillende typen aanbieders, en door het vergroten van keuzemogelijkheden voor en 
het bewuster maken van consumenten door hen in staat te stellen roaming op een 
gebruiksvriendelijke wijze ook als afzonderlijke dienst af te nemen.

De door crediteuren gehanteerde niveaus en drempels voor bankkosten en rentetarieven zijn 
op Europees niveau niet op elkaar afgestemd. Dit wordt overgelaten aan de autoriteiten van de 
lidstaten en is derhalve een nationale bevoegdheid. De Commissie is alleen bevoegd om op te 
treden in het geval van een inbreuk op het EU-recht. De Commissie voert momenteel echter 
besprekingen met vertegenwoordigers van de Europese banksector om een initiatief te starten 
inzake de transparantie en vergelijkbaarheid van bankkosten. Dit voorstel heeft tot doel de 
openbaarmaking van bankkosten op nationaal niveau te standaardiseren en is ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met consumentenvertegenwoordigers.

Conclusies

Dit verzoekschrift brengt geen inbreuk op het gemeenschapsrecht aan het licht. De Europese 
Commissie is vooralsnog niet van plan verdere actie te ondernemen in aanvulling op het 
recente voorstel tot herziening van de roamingverordening, of specifieke wetgeving in te 
voeren met betrekking tot de harmonisatie van bankkosten en rentetarieven. Teneinde de 
werking van de interne markt verder te verbeteren, streeft de Europese Commissie er evenwel 
naar de transparantie van bankkosten binnen de lidstaten te vergroten, hetgeen wordt 
beschouwd als een essentieel instrument om consumenten in staat te stellen gerichte keuzes te 
maken en de voordelen van concurrentie in de retailbankingsector ten volle te kunnen 
benutten.


