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KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Der er mindst 147 millioner EU-borgere (37 millioner turister og 110 millioner 
forretningskunder)1, der på nuværende tidspunkt er berørt af de meget høje internationale 
roamingtakster for mobiltelefoniopkald, dvs. muligheden for at foretage eller blot at modtage 
opkald i udlandet.

Dette er muligt på grund af internationale roamingaftaler, der er indgået mellem den operatør, 
der har indgået aftale med kunden, og den udenlandske operatør, hvis net kunden benytter.

Forbrugerorganisationer, nationale tilsynsmyndigheder og de fleste af de ansvarlige politikere 
er enige om, at prisen på roamingtjenester ikke faldet på grund af den dynamiske effekt af 
konkurrencen mellem operatørerne, til trods for at dette har været tilfældet for de nationale 
mobiltjenester. Derimod er taksterne fortsat uberettiget høje, meget lidt gennemsigtige og 
bemærkelsesværdigt nok ens hos forskellige operatører inden for samme medlemsstat.

Det kunne konstateres, at operatørerne tydeligvis i høj grad er uvillige til at nedbringe 
roamingtaksterne, til trods for de advarsler, der blev udsendt for adskillige år siden på 
nationalt plan og på EU-plan, og som Parlamentet senest gentog i sin beslutning af december 
2005. Derfor forelagde Kommissionen i juli sidste år nærværende forslag til forordning.

2. Hovedpunkterne i Kommissionens forslag

A) Regulering af engrostaksterne

I forslaget fastsættes der maksimale engrostakster. For lokale opkald, dvs. opkald, som 
foretages i det besøgte land, svarer engrostakstgrænsen til det dobbelte af den gennemsnitlige 
termineringstakst i Fællesskabet. For internationale opkald, dvs. opkald, der foretages til 
kundens hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet, er engrostakstgrænsen tre gange så høj 
som den gennemsnitlige termineringstakst.

B) Regulering af detailtaksterne

Maksimumprisen på levering af roamingtjenester på detailniveau er fastsat til 130 % af 
engrostakstgrænsen. For indgående opkald gælder denne maksimumgrænse indtil den nye 
forordning træder i kraft. For indgående opkald træder grænserne for detailtakster dog 
automatisk i kraft efter seks måneder.

C) Detailtaksternes gennemsigtighed

Forslaget fremmer gennemsigtighed i detailtaksterne ved at indføre en forpligtelse for 
mobiltelefonudbydere til efter anmodning og gratis at give personaliserede oplysninger om 
roamingtaksterne til deres roamingkunder.

  
1 Konsekvensanalyse udarbejdet af Kommissionen, SEK(2006)925, s. 19.
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3. Forslagene

Ordføreren kan ikke lægge skjul på en vis forbløffelse over for dette usædvanlige forslag til 
forordning. Det er hans faste overbevisning, at målet, som han i høj grad støtter, om at sænke 
priserne på et produkt, bør opnås gennem en sund konkurrence mellem markedskræfterne, og 
ikke gennem centralstyrede indgreb vedrørende direkte prisregulering.

Til trods for disse principielle forbehold anerkender han dog, at de normale 
konkurrencebestemmelser ikke har fungeret efter hensigten, hvad angår denne 
mobiltelefontjeneste.

I betragtning af de særlige kendetegn ved det internationale roamingmarked, tjenesternes 
grænseoverskridende karakter, de gældende retlige rammes utilstrækkelighed, det faktum, at 
det er umuligt for de nationale lovgivere at gribe ind på effektiv vis, og i betragtning af at 
engrosleverandørerne ikke befinder sig i samme medlemsstat som de forbrugere, der benytter 
sig af tjenesterne, er ordføreren enig med Kommissionen i, at det er nødvendigt at gribe ind 
ved at træffe ekstraordinære foranstaltninger.

Inden for de rammer, som Kommissionen har skitseret, anses det for hensigtsmæssigt kun at 
foreslå få, men målrettede ændringsforslag vedrørende:

A) Detailtaksterne
Ordføreren mener, at den grænse på 130 %, som Kommissionen foreslår, er for lav. Dette loft, 
der bør dække både omkostningerne og indtægterne fra detailtjenesterne, kan medføre et 
urimeligt pres på målet om at fremme konkurrence og differentiering af udbuddet. Priserne vil 
sandsynligvis ende med at lægge sig i den højere ende inden for det foreslåede loft, og dette 
kan have negative konsekvenser både for de små operatører, der ikke er en del af en større 
sammenslutning (store koncerner eller europæiske alliancer), fjerne en 
konkurrencefremmende faktor og generelt påvirke taksternes fleksibilitet i negativ retning. 
Derfor foreslås det, at der fastsættes en detailtakstgrænse på 150 % af den foreslåede 
engrostakstgrænse.

B) Gennemsigtighed
Det anses for vigtigt at fremme gennemsigtighed i detailtaksterne ved at indføre en 
forpligtelse for mobiltelefonudbydere til automatisk at oplyse deres kunder om 
roamingtaksterne, i det øjeblik de passerer en grænse.

C) En fremtidig lovgivningsramme for sms og mms
Endelig foreslås det at lade sms’er og mms'er være omfattet af den fremtidige ændring af den 
retlige ramme for de elektroniske kommunikationstjenester. Disse tjenester er på nuværende 
tidspunkt ikke er omfattet af forslaget til forordning, men de er underlagt et reelt misbrug af 
taksterne.

ÆNDRINGSFORSLAG
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Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 14

(14) En fælles ordning med betegnelsen 
”den europæiske hjemmemarkedsmetode” 
bør benyttes til at sikre, at brugere af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtaletelefonitjenester, 
når de foretager eller modtager 
taletelefoniopkald, hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. I lyset af de involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for en fælles ordning, således at 
mobiloperatørerne benytter ét sæt 
sammenhængende regelrammer baseret på 
objektive kriterier.

(14) En fælles ordning med betegnelsen 
”den europæiske hjemmemarkedsmetode” 
bør benyttes til at sikre, at brugere af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtaletelefonitjenester 
og roamingdatatjenester, når de foretager 
eller modtager taletelefoniopkald eller 
benytter datatjenester, hvorved der opnås et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at konkurrencen mellem 
mobiloperatørerne sikres. I lyset af de 
involverede tjenesters grænseoverskridende 
karakter er der behov for en fælles ordning, 
således at mobiloperatørerne benytter ét sæt 
sammenhængende regelrammer baseret på 
objektive kriterier. For at sikre, at der er 
effektiv detailkonkurrence, og at alle 
mobiloperatører i Fællesskabet er i stand til 
at konkurrere effektivt, bør 
mobiloperatører være forpligtet til efter 
anmodning at levere internationale 
engrosroamingtjenester til alle andre 
operatører med hjemsted i Fællesskabet.

Begrundelse

For at kunne konkurrere effektivt bør mobiloperatører være forpligtet til at levere 
internationale roamingtjenester til alle andre operatører. Dette vil sikre, at der ikke er nogen 
operatører, der udelukkes fra at få adgang til engrosroamingtjenester.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 15

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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internationale roamingopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau.

internationale roamingtaletelefoniopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau. Hvad angår 
datatjenester, bør de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen i 
betragtning af den hastighed, hvormed der 
sker teknologiske ændringer, og den 
voksende rolle for sms- og mms-tjenester 
føre tilsyn med engros- og detailtakster, 
herunder sms- og mms-takster, og inddrage 
dem i den fremtidige revision af 
lovgivningsrammen, hvis priserne ikke 
falder.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 26

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse 
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester efter anmodning og
gratis give deres roamingkunder mulighed 
for nemt at få oplyst de roamingtakster, der 
gælder for dem i den pågældende besøgte 
medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer 
også, at udbyderne giver oplysning om 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og at de regelmæssigt og i 
tilfælde af større takstændringer giver deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne.

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse 
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester gratis give deres 
roamingkunder mulighed for nemt at få 
oplysninger om regulerende aftaler mellem 
hjemmeudbyderen og udbyderen af det 
besøgte net og at få oplyst de 
roamingtakster, der gælder for dem i den 
pågældende besøgte medlemsstat. Disse 
oplysninger bør omfatte taksterne for at 
modtage og foretage opkald i den 
pågældende medlemsstat. Gennemsigtighed 
indebærer også, at udbyderne giver 
oplysning om roamingtaksterne, når der 
tegnes abonnement, og at de regelmæssigt 
og i tilfælde af større takstændringer giver 
deres kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne.
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Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er 
ansvarlige for at udføre opgaver under 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002, bør tildeles de 
nødvendige beføjelser til at overvåge og 
håndhæve forpligtelserne i denne forordning 
inden for deres område. De bør også 
overvåge udviklingen i taksterne for tale- og 
datatjenester for mobiltelefonkunder, der 
roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår 
de særlige omkostninger, der er forbundet 
med roamingopkald i Fællesskabets mest 
perifere regioner, og nødvendigheden af at 
sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig 
grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De 
bør sikre, at der stilles opdaterede 
oplysninger om anvendelsen af denne 
forordning til disposition for 
mobiltelefonbrugerne. 

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der er 
ansvarlige for at udføre opgaver under 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002, bør tildeles de 
nødvendige beføjelser til at overvåge og 
håndhæve forpligtelserne i denne forordning 
inden for deres område. De bør også 
overvåge udviklingen i taksterne for tale- og 
datatjenester for mobiltelefonkunder, der 
roamer i Fællesskabet, navnlig hvad angår 
de særlige omkostninger, der er forbundet 
med roamingopkald i Fællesskabets mest 
perifere regioner, og nødvendigheden af at 
sikre, at disse omkostninger i tilstrækkelig 
grad kan dækkes ind på engrosmarkedet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør 
underrette Kommissionen om resultaterne 
af denne overvågning hver sjette måned fra 
denne forordnings ikrafttræden. De bør 
også sikre, at der stilles opdaterede 
oplysninger om anvendelsen af denne 
forordning til disposition for 
mobiltelefonbrugerne. 

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 31

(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest to år efter ikrafttrædelsen for 
at sikre, at den fortsat er nødvendig og 
afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt.

(31) Denne forordning har til formål at 
korrigere en situation, hvor markedet ikke 
fungerer godt nok, ved at indføre 
foranstaltninger, der øjeblikkeligt 
genindfører en effektiv konkurrence til 
fordel for forbrugerne. Den er ikke 
eviggyldig og bør derfor tages op til revision 
senest to år efter ikrafttrædelsen for at sikre, 
at det lovindgreb, der regulerer engros- og 
detailtaksterne, fortsat er nødvendig og 
afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt og for at undersøge, 
hvorvidt forordningen bør ophæves eller 
midlertidigt erstattes men mindre restriktive 
indgreb.
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Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 31 A (ny)

(31a) Anvendelsen af denne forordning 
skal for Bulgariens og Rumæniens 
vedkommende udsættes, indtil 
Kommissionen har udarbejdet en specifik 
konsekvensanalyse for disse to 
medlemsstater. Under alle omstændigheder 
bør gennemførelsen af et loft for detail- og 
engrosroamingtakster ske gradvist for 
Bulgarien og Rumænien.

Begrundelse

Markederne i Bulgarien og Rumænien er relativt underudviklede, og der er brug for 
betydelige investeringer i forbedringer af nettene. Det er således vigtigt at udarbejde en 
specifik konsekvensanalyse for de to nye medlemsstater før gennemførelsen af 
roamingforordningen.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. -1 (nyt)

-1. Ved denne forordning fastsættes 
bestemmelser for at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne til forbrugerne om takster 
for internationale roamingtjenester.

Begrundelse

Målene med nærværende forordning bør omfatte et mål om at indføre bestemmelser for at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre oplysningerne til forbrugere, der benytter internationale 
roamingtjenester.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, NR. 2, LITRA E A OG E B (nye)

(ea) “nye roamingkunder" de 
roamingkunder, der henvises til i litra e), 
og som har undertegnet en kontrakt med (i) 
en hjemmeudbyder for første gang, (ii) med 
en anden hjemmeudbyder, eller som (iii) 
har købt et taletids-simkort, efter at 
forpligtelserne i artikel 4 er trådt i kraft
(eb) “eksisterende roamingkunder” de 
roamingkunder, der henvises til i litra e), 
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og som ikke falder ind under definitionen i 
litra ea), eller nye roamingkunder, der har 
fravalgt de forbrugerbeskyttelsestakster, der 
er fastsat i artikel 4. 

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en definition på “nye roamingkunder” og ”eksisterende 
roamingkunder” i overensstemmelse med de fremsatte ændringsforslag.  

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 3, TITEL

Engrostakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

Engrostakster for regulerede roamingopkald

Begrundelse

Det særskilte loft for lokale og andre opkald forårsage stor forvirring. Derfor vil det være 
mere hensigtsmæssigt at fastsatte et højere samlet loft, der svarer til den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en 
faktor på 3,0.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 4

Detailtakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

Engrostakster for regulerede roamingopkald

Med forbehold af artikel 5 må den totale
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af den 
gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester. 

Med forbehold af artikel 5 må den 
gennemsnitlige detailtakst, eksklusive 
moms, som en hjemmeudbyder må opkræve 
af sin roamingkunde for foretagelse og 
modtagelse af et reguleret roamingopkald, 
ikke overstige 150 % af den gældende 
maksimale engrostakst for opkaldet som 
fastsat i overensstemmelse med bilag I. 
Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle 
faste elementer i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester. 

Begrundelse

Det foreslåede loft for detailtaksterne for opkald er for lavt, og det efterlader ingen plads til 
kreativ konkurrence mellem forskellige former for operatører og tjenester.  Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte et fælles og højere gennemsnitligt detailloft i forbindelse med 
maksimumtaksterne for enkelte opkald med henblik på at give operatørerne større fleksibilitet 
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og således sikre bedre service til forbrugerne. 

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Forbrugerbeskyttelsestakst

1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart og 
tydeligt at give alle roamingkunder 
mulighed for at benytte en 
forbrugerbeskyttelsestakst i 
overensstemmelse med stk. 2.
2. Den detailtakst pr. minut (eksklusive 
moms), som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et roamingopkald må ikke overstige 
[0,50 EUR] for udgående opkald og [0,25 
EUR] for indgående opkald. 
3. Eksisterende roamingkunder skal have 
mulighed for at skifte til 
forbrugerbeskyttelsestaksten. Ændringen 
skal være gratis og kan ikke underlægges 
betingelser og begrænsninger vedrørende 
abonnementets eksisterende elementer.
4. Nye roamingkunder, der tegner et 
abonnement, skal automatisk tilbydes 
forbrugerbeskyttelsestaksten, medmindre 
de bevidst vælger en anden takst. I tilfælde 
af at en ny roamingkunde udtrykkeligt 
vælger en anden takst, kan kunden frit 
vende tilbage til 
forbrugerbeskyttelsestaksten inden for en 
periode på højst seks måneder, samtidig 
med at andre elementer af abonnementet 
bevares.
5. Takstgrænserne i denne artikel omfatter 
alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald 
som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 6

Artikel 6 udgår
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Detailtakster for modtagelse af opkald 
under roaming i Fællesskabet

Den totale detailtakst, eksklusive moms, 
som en hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for denne kundes 
modtagelse af taletelefoniopkald under 
roaming på et besøgt net må ikke på 
minutbasis overstige 130 % af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, jf. 
artikel 10, stk. 3. Takstgrænserne i denne 
artikel omfatter alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald som f.eks. engangsafgifter 
eller afgifter for tilvalgstjenester.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 7, STK. 1

1. Hver hjemmeudbyder giver efter 
anmodning sin roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster, der gælder for denne kundes 
foretagelse og modtagelse af opkald i den 
besøgte medlemsstat.

1. Hver hjemmeudbyder giver automatisk 
sin roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster og de 
specifikke regulerende aftaler med andre 
mobiltelefoniudbydere, der gælder for denne 
kundes foretagelse og modtagelse af opkald i 
den besøgte medlemsstat. 

Begrundelse

For at forbedre gennemsigtigheden og konkurrencen bør kunden oplyses om detailtakster og 
eventuelle regulerende aftaler mellem hjemmeudbyderen og udbyderen af det besøgte net for 
at kunne træffe et valg baseret på fuldstændige oplysninger.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 7, STK. 2

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne 
anmodning ved hjælp af et 
mobiltelefonopkald eller ved at sende en 
sms (”Short Message Service"), i begge 
tilfælde til et nummer, der er udpeget til 
dette formål at hjemmeudbyderen, og kan 
vælge at modtage oplysningerne under 
opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte 
tilfælde snarest muligt efter opkaldet). 

2. Roamingkunden skal modtage de i stk. 1 
fastsatte oplysninger ved hjælp af et 
mobiltelefonopkald eller en sms. Alle 
udbydere af mobiltelefonitjenester, der 
driver virksomhed i det besøgte land, der 
har regulerende aftaler med 
hjemmeudbyderen, skal levere disse
oplysninger, inden der er gået en time efter 
kundens indrejse i den besøgte 
medlemsstat.
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Ændringsforslag 15
ARTIKEL 7, STK. 3 A (nyt)

3a. Kunden kan til enhver tid anmode om, 
at den ovennævnte gratis oplysningstjeneste 
ophører.

Begrundelse

For at undgå, at der sendes uønskede beskeder, navnlig til kunder, der passerer grænser, bør 
det være muligt til enhver tid at vælge et frivilligt ”pull-system”.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 8, STK. 1 A

1a. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
offentliggøre oplysninger om anvendelsen 
af denne forordning, navnlig artikel 3, 4 og 
4a, på en sådan måde, at interesserede 
parter har nem adgang til oplysningerne.

Begrundelse

Resultaterne af overvågnings- og tilsynsproceduren omhandlet i stk. 1 i denne artikel bør 
være gennemsigtige og offentlige, således at berørte parter og forbrugere kan holdes behørigt 
informeret.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 8, STK. 6

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af tale- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive sms(”Short 
Message Service”)- og mms(”Multimedia 
Message Service”)-tjenester, navnlig i 
Fællesskabets mest perifere regioner, og 
underretter efter anmodning Kommissionen 
om resultatet af denne overvågning.

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af 
taletelefonitjenester til roamingkunder, 
navnlig i Fællesskabets mest perifere 
regioner, og underretter Kommissionen om 
resultatet af denne overvågning hver sjette 
måned efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Begrundelse

Med henblik på at sikre en hurtig gennemførelse af denne forordning bør dataroaming ikke 
være direkte omfattet af denne forordning. Det er dog vigtigt, at de nationale 



AD\658570DA.doc 13/17 PE 382.555v03-00

EN

tilsynsmyndigheder og Kommissionen fører tilsyn med roamingtaksterne på dette område, 
vurderer resultaterne og fremsætter hensigtsmæssige forslag om regulering, hvis det 
vurderes, at det er nødvendigt. Det er hensigtsmæssigt at placere dette under ”Revision” i 
artikel 12 – se de øvrige ændringsforslag.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 10, STK. 5

5. Selskaber, der er underlagt kravene i 
denne forordning, sikrer, at takstændringer, 
som er nødvendige for at sikre overholdelse 
af artikel 3, 4 og 6, træder i kraft senest to 
måneder efter hver offentliggørelse i 
henhold til de foregående stykker i denne 
artikel.

5. Selskaber, der er underlagt kravene i 
denne forordning, sikrer, at takstændringer, 
som er nødvendige for at sikre overholdelse 
af artikel 3 og 4, træder i kraft senest to 
måneder efter hver offentliggørelse i 
henhold til de foregående stykker i denne 
artikel.

Begrundelse

Det foreslåede loft for detailtaksterne for opkald er for lavt, og det efterlader ingen plads til 
kreativ konkurrence mellem forskellige former for operatører og tjenester.  Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte et fælles og højere gennemsnitligt detailloft i forbindelse med 
maksimumtaksterne for enkelte opkald med henblik på at give operatørerne større fleksibilitet 
og således sikre bedre service til forbrugerne.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 11 A (ny)

Artikel 11a
Datatjenester

1. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af 
dataoverførsler, sms’er og mms’er, til 
roamingkunder, indsamler oplysninger om 
de gennemsnitlige engrostakster for 
internationale roamingtjenester, som 
mobiloperatører opkræver i Fællesskabet, 
og underretter Kommissionen om resultatet 
af denne overvågning 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden og derefter 
efter anmodning.
2. På grundlag af de i stk. 2 omhandlede 
oplysninger forelægger Kommissionen 
senenst 18 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet med en 
analyse af engrostaksterne for 
internationale roamingdatatjenester i 
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Fællesskabet. Hvis engrostaksterne for 
internationale roamingdatatjenester ikke er 
reduceret til en niveau, der svarer til 
roamingtaletelefonitjenester, efter denne 
forordnings ikrafttræden, vurderer 
Kommissionen behovet for regulering med 
henblik på at reducere engrostaksterne for 
levering af datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og fremsætter om 
nødvendigt relevante forslag om 
regulering.

Begrundelse

Med henblik på at sikre en hurtig gennemførelse af denne forordning bør dataroaming ikke 
være direkte omfattet af denne forordning. Det er dog vigtigt, at de nationale 
tilsynsmyndigheder og Kommissionen fører tilsyn med roamingtaksterne på dette område, 
vurderer resultaterne og fremsætter hensigtsmæssige forslag om regulering, hvis det 
vurderes, at det er nødvendigt.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 12

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. 
Rapporten skal omfatte Kommissionens 
ræsonnement vedrørende det fortsatte behov 
for forordningen eller muligheden for at 
ophæve den i lyset af markeds- og 
konkurrenceudviklingen. Kommissionen 
kan med henblik herpå anmode 
medlemsstaterne og de nationale 
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest to år efter ikrafttrædelsesdatoen. 
Rapporten skal omfatte Kommissionens 
ræsonnement vedrørende det fortsatte behov 
for forordningen eller dens midlertidige 
erstatning med et mindre restriktivt indgreb 
i lyset af markeds- og 
konkurrenceudviklingen, herunder navnlig 
de økonomiske konsekvenser for små og 
uafhængige operatører og disses 
konkurrenceevne, samt i lyset af den 
rapport fra Kommissionen, der omhandles i 
artikel 11a vedrørende taksterne for 
roamingdatatjenester.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 16 A (ny)

Artikel 16a
Undtagelsesbestemmelser
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Bestemmelserne i denne forordning gælder 
ikke for Bulgarien og Rumænien.
Kommissionen fører tilsyn med alle 
ændringer af engros- og detailtaksterne for 
levering af roamingtaletelefonitjenester fra 
hjemmeoperatører i Bulgarien og 
Rumænien og udarbejder en 
konsekvensvurdering senest to år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Markederne i Bulgarien og Rumænien er relativt underudviklede, og der er brug for 
betydelige investeringer i forbedringer af nettene. Det er således vigtigt at udarbejde en 
specifik konsekvensanalyse for de to nye medlemsstater før gennemførelsen af 
roamingforordningen.

Ændringsforslag 22
BILAG I

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for foretagelse 
af et reguleret roamingopkald med 
oprindelse på det besøgte net, må ikke 
overstige et beløb pr. minut, der er lig med 
den gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, 
multipliceret:

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for foretagelse 
af et reguleret roamingopkald med 
oprindelse på det besøgte net, må ikke 
overstige et beløb pr. minut, der er lig med 
den gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, 
multipliceret med en faktor på 2 ½.

a) med en faktor på to, når der er tale om et 
reguleret roamingopkald til et nummer, der 
er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i den 
medlemsstat, hvori det besøgte net er 
beliggende,  eller
b) med en faktor på tre, når der er tale om 
et reguleret roamingopkald til et nummer, 
der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i 
en anden medlemsstat end den, hvori det 
besøgte net er beliggende.
Takstgrænserne i dette bilag omfatter alle 
faste elementer som f.eks. opkaldsafgifter.

Begrundelse

Det foreslåede loft for engrostakster er for lavt og vil have alvorlige negative konsekvenser 
for operatører navnlig i turistlande. Endvidere vil det særskilte loft for lokale og andre opkald 
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forårsage stor forvirring. Derfor vil det være mere hensigtsmæssigt at fastsatte et højere 
samlet loft, der svarer til den gennemsnitlige mobiltermineringstakst offentliggjort i henhold 
til artikel 10, stk. 3, multipliceret med en faktor på 3,0.
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