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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2311 

av 13. desember 2017 

om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om 

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige 

mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6e nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I samsvar med forordning (EU) nr. 531/2012 bør innenlandske tilbydere fra 15. juni 2017 ikke innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen fra nettgjestingskunder i noen medlemsstat for mottatte regulerte nett-

gjestingsanrop, innenfor rammen av en ordning for normal bruk. 

2) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 kan innenlandske tilbydere etter 15. juni 2017 innkreve en tilleggsavgift 

utover den innenlandske sluttbrukerprisen for forbruk av regulerte nettgjestingstjenester i sluttbrukerleddet som over-

skrider en grense i en ordning for normal bruk. 

3) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal en tilleggsavgift for mottatte regulerte nettgjestingsanrop ikke overstige 

det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen. 

4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292(2) fastsatte det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen som skulle anvendes i 2017, på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2016. 

5) Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon har framlagt for Kommi-

sjonen oppdaterte opplysninger samlet inn fra medlemsstatenes nasjonale reguleringsmyndigheter om de høyeste 

mobiltermineringstakstene de i samsvar med artikkel 7 og 16 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(3) og 

artikkel 13 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF(4) har pålagt i hvert nasjonale engrosmarked for 

taleanropterminering i individuelle mobilnett, og om samlet antall abonnenter i medlemsstatene. 

6) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 har Kommisjonen beregnet det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen ved å i) multiplisere høyeste tillatte mobiltermineringstakst i en gitt medlemsstat 

med antallet abonnenter i den medlemsstaten, ii) addere produktene beregnet på denne måten for alle medlemsstater og 

iii) dividere totalsummen med samlet antall abonnenter i alle medlemsstater på grunnlag av verdiene fra 1. juli 2017. For 

medlemsstater utenfor euroområdet er den relevante valutakursen gjennomsnittet for annet kvartal 2017 hentet fra 

databasen til Den europeiske sentralbank. 

7) Det er derfor nødvendig å oppdatere verdiene for det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i 

Unionen som er fastsatt i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292. 

8) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 bør derfor oppheves. 

9) I henhold til forordning (EU) nr. 531/2012 skal Kommisjonen årlig revidere det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 14.12.2017, s. 39, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste 

mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7). 
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10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen fastsettes til 0,0091 euro per minutt. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 oppheves. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


