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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Umberto Guidoni 

Ændringsforslag 227
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 hurtigst 
muligt, gratis og automatisk alle de 
roamingkunder, der rejser ind i en anden 
medlemsstat, personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster pr. 
minut (inklusive moms), der gælder for 
denne kundes foretagelse og modtagelse af 
opkald samt afsendelse og modtagelse af 
sms'er og mms'er samt andre 
datakommunikationstjenester på alle net i 
den besøgte medlemsstat, via sms eller 
gennem en anden hensigtsmæssig tjeneste 
til svagtseende kunder.
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Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 228
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 sender gratis, 
automatisk og hurtigst muligt, efter kunden 
har tilsluttet sig et besøgende net, en sms 
med oplysninger om de personaliserede 
roamingdetailtakster, der gælder for denne 
kundes foretagelse og modtagelse af opkald i 
den besøgte medlemsstat, til sin 
roamingkunde, når denne rejser ind i en 
anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der er et stort behov for absolut gennemsigtighed i detailtakster. Forbrugerne skal mellem de 
forskellige operatører i det besøgte land kunne vælge den operatør af roamingtjenester, for 
hvilken forbrugerens hjemmeoperatør tilbyder de bedste detailtakster.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary 

Ændringsforslag 229
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 
og gratis via sms ("Short Message 
Service") sin roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster, der 
gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat, når denne rejser ind i en 
anden medlemsstat.

Or. de
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Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 230
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 sin 
roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster, der 
gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag af Daniel Caspary 

Ændringsforslag 231
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 gratis via sms
sin roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster, der 
gælder for denne kundes foretagelse af 
opkald i den besøgte medlemsstat, så snart 
denne har logget sig på et andet mobilnet 
end sit hjemmemobilnet. Kunden kan vælge 
ikke at modtage denne tjeneste.

Or. de

Begrundelse

Denne tjeneste fremmer større gennemsigtighed.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 232
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 

1. Medmindre roamingkunden har oplyst 
andet, giver hver hjemmeudbyder 
automatisk personaliserede takstoplysninger 
ved at sende en sms senest en time efter, at 
roamingkunden er rejst ind i en anden 
medlemsstat i henhold til stk. 4, første 
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besøgte medlemsstat afsnit. En kunde, som har meddelt, at 
vedkommende ikke ønsker automatisk at 
modtage en sms, har til enhver tid ret til at 
kræve, at hjemmeudbyderen leverer 
tjenesten igen.
Hjemmeudbyderne er ikke forpligtet til at 
give oplysninger via en automatisk sms, 
hvis de enten oplyser taksten pr. minut for 
et enkelt opkald, så forbrugeren modtager 
en besked med disse oplysninger 
umiddelbart inden det udgående opkald, 
hvilket gør det muligt for forbrugeren at 
afholde sig fra at foretage opkaldet, uden at 
det koster noget, eller hvis de via apparatets 
display oplyser om udgiften for opkaldet, 
mens opkaldet er i gang og under hele 
opkaldet, uanset om der er tale om et 
udgående eller et indgående opkald.  
Hjemmeudbyderne skal efter anmodning 
give de blinde eller synshæmmede 
forbrugere informationer via en talebesked.

Or. en

Begrundelse

Ændringerne til artikel 7 indfører blandt andet et system, hvor kortfattet information om 
roamingtakster gives automatisk via sms, medmindre kunden har besluttet andet, og hvor 
udførlige oplysninger kan gives efter anmodning. Alternativt kan operatørerne tilbyde 
oplysninger i realtid om enkelte opkald.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz 

Ændringsforslag 233
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. Medmindre roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen andet, giver hver 
hjemmeudbyder hurtigst muligt, gratis og 
automatisk via sms sin roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster pr. minut (inklusive moms), 
der gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald i den besøgte 
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medlemsstat, når denne rejser ind i en 
anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 234
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. Medmindre roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen andet, giver hver 
hjemmeudbyder hurtigst muligt, gratis og 
automatisk via sms sin roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster pr. minut (inklusive moms), 
der gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat, når denne rejser ind i en 
anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 235
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. Medmindre roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen andet, giver hver 
hjemmeudbyder hurtigst muligt, gratis og 
automatisk via sms sin roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster pr. minut (inklusive moms), 
der gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat, når denne rejser ind i en 
anden medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt, at kunderne får tilstrækkelige oplysninger om taksterne for internationale 
roamingopkald. Det bør være muligt, efter anmodning, at modtage mere detaljerede 
oplysninger.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 236
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. Medmindre roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen andet, giver hver
hjemmeudbyder automatisk, hurtigst muligt 
og gratis via sms ("Short Message 
Service") sin roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster pr. 
minut (inklusive moms), der gælder for 
denne kundes foretagelse og modtagelse af 
opkald i den besøgte medlemsstat, når 
denne rejser ind i en anden medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at roamingkunder automatisk og hurtigst muligt underrettes om vigtige 
oplysninger i forbindelse med de omkostninger, der skal betales.

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa 

Ændringsforslag 237
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. Medmindre roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen andet, giver hver 
hjemmeudbyder hurtigst muligt og 
automatisk sin roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger via sms om 
de roamingtakster, der gælder for denne 
kundes foretagelse og modtagelse af opkald i 
den besøgte medlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag af Renato Brunetta og Pia Elda Locatelli 

Ændringsforslag 238
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. Med henblik på at optimere 
takstordningerne giver hver
hjemmeudbyder hver enkelt roamingkunde 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster, der gælder for denne kundes 
foretagelse og modtagelse af opkald samt 
afsendelse og modtagelse af sms'er og 
mms'er samt andre 
datakommunikationstjenester i forbindelse 
med international roaming i den besøgte 
medlemsstat. Således udelukker udbyderne 
alle omkostninger, der opstår i forbindelse 
med ændringer af takstordninger.

Or. it

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 239
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 er forpligtet til 
automatisk og gratis at give forbrugerne 
vigtige grundlæggende takstoplysninger om 
de detailtakster, der gælder for disse 
kunders foretagelse og modtagelse af opkald 
i den besøgte medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 240
Artikel 7, stk. 2 
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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).

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 241
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. Kunden kan vælge at fremsætte denne 
anmodning ved at sende en sms eller ved at 
foretage et taleopkald for at få oplysninger 
om de roamingtakster, der gælder for
levering af andre tjenester. Der kan 
opkræves et gebyr for levering af yderligere 
ønskede oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der er et stort behov for absolut gennemsigtighed i detailtakster. Forbrugerne skal mellem de 
forskellige operatører i det besøgte land kunne vælge den operatør af roamingtjenester, for 
hvilken forbrugerens hjemmeoperatør tilbyder de bedste detailtakster.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary 

Ændringsforslag 242
Artikel 7, stk. 2 

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne 
anmodning ved hjælp af et

2. Alternativt kan enhver hjemmeudbyder 
opfylde sin forpligtelse i henhold til stk. 1 
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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).

ved efter anmodning at sende 
personaliserede takstoplysninger til sine 
roamingkunder ved hjælp af et 
mobiltelefonopkald eller ved at sende en 
sms.

Or. de

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 243
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. Hjemmeudbydere er ligeledes forpligtede 
til automatisk at forsyne forbrugerne med 
et telefonnummer, hvor de kan få 
yderligere oplysninger. Ovennævnte 
oplysningstjeneste leveres gratis, både hvad 
angår foretagelse af anmodningen og 
modtagelse af de anmodede oplysninger.

Or. es

Begrundelse

For at fremme gennemsigtighed og forenkle proceduren for forbrugerne.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera 

Ændringsforslag 244
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 

2. Kunden modtager, hvor det er muligt, 
inden for en time efter at være rejst ind i en 
besøgt medlemsstat en meddelelse fra sin 
hjemmeudbyder, hvori han/hun oplyses, 
hvordan han/hun efter anmodning og
snarest muligt kan modtage fuldstændige, 
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opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte 
tilfælde
snarest muligt efter opkaldet).

personaliserede takstoplysninger.

Or. en

Begrundelse

Videregivelse af store mængder oplysninger, herunder ikketaletjenester, vil være til gene for 
kunderne._ _Kunderne bør således ganske enkelt modtage en meddelelse, hvori de oplyses, 
hvordan de gratis kan få yderligere oplysninger, hvis de ønsker det._ _Denne meddelelse bør 
sendes senest en time efter, at kunden er rejst ind i den besøgte medlemsstat, selv om dette 
kan tage længere tid, hvis der er problemer med netdækningen.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz 

Ændringsforslag 245
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. Kunden kan anmode om fuldstændige 
personaliserede takstoplysninger om de 
relevante roamingtakster for taleopkald ved 
hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at 
sende en sms, 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).

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 246
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

2. Kunden kan anmode om fuldstændige 
personaliserede takstoplysninger om de 
relevante roamingtakster for taleopkald ved 
hjælp af et mobiltelefonopkald eller ved at 
sende en sms, i begge tilfælde til et nummer, 
der er udpeget til dette formål at 
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vælge at modtage oplysningerne under 
opkaldet eller pr. sms (i sidstnævnte tilfælde
snarest muligt efter opkaldet).

hjemmeudbyderen, og kan vælge at modtage 
oplysningerne under opkaldet eller pr. sms (i 
sidstnævnte tilfælde snarest muligt efter 
opkaldet).

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kunderne får tilstrækkelige oplysninger om taksterne for internationale 
roamingopkald. Det bør være muligt, efter anmodning, at modtage mere detaljerede 
oplysninger.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 247
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. Kunden kan anmode om fuldstændige 
takstoplysninger ved hjælp af et
mobiltelefonopkald 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).

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag af Daniel Caspary 

Ændringsforslag 248
Artikel 7, stk. 2 

2. Kunden kan vælge at fremsætte denne
anmodning ved hjælp af et
mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms 

2. Kunden kan endvidere vælge at fremsætte 
en anmodning ved hjælp af et
mobiltelefonopkald eller ved at sende en sms 
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(”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).

(”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).

Or. de

Ændringsforslag af Giles Chichester 

Ændringsforslag 249
Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

2a. Så hurtigt, som det er rimeligt muligt 
efter indrejsen i en anden medlemsstat end 
den, hvor hjemmeudbyderen har hjemsted, 
har en roamingkunde ret til fra sin 
hjemmeudbyder at modtage en automatisk 
sms, eller en anden for synshæmmede 
hensigtsmæssig tjeneste, der omfatter 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster, der gælder for denne kundes 
foretagelse og modtagelse af opkald og 
afsendelse og modtagelse af sms’er og 
mms’er og andre 
datakommunikationstjenester på et hvilket 
som helst net i den besøgte medlemsstat.
Kunder kan til enhver tid skifte mellem 
push mode (dvs. automatiske 
takstoplysninger via sms) og ”pull mode” 
(dvs. takstoplysninger via sms efter 
anmodning).

Or. en

Begrundelse

I praksis er det usandsynligt, at taksterne for alle mulige datatjenester er tilgængelige i nær 
realtid (dvs. via sms), og da sådanne oplysninger bør være tilgængelige efter anmodning, kan 
automatisk videregivelse af realtidsoplysninger í praksis være begrænset til taletjenester. Da 
sms'er er en tjeneste, der leveres efter bedste evne, kan der i praksis ikke garanteres levering 
inden for en time.

Or. en
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Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 250

Artikel 7, stk.  2 a (nyt)

2a. Uden unødig forsinkelse og så hurtigt, 
som det er rimeligt muligt efter indrejsen i 
en anden medlemsstat end den, hvor 
hjemmeudbyderen har hjemsted, har en 
roamingkunde ret til fra sin 
hjemmeudbyder at modtage en automatisk 
sms, eller en anden for synshæmmede 
hensigtsmæssig tjeneste, der omfatter 
personaliserede takstoplysninger om de 
detailtakster, der gælder for denne kundes 
foretagelse og modtagelse af opkald og 
afsendelse og modtagelse af sms’er og 
mms’er og andre datakommunikations-
tjenester på et hvilket som helst net i den 
besøgte medlemsstat. Kunder kan til enhver 
tid skifte mellem push mode (dvs. 
automatiske takstoplysninger via sms) og 
”pull mode” (dvs. takstoplysninger via sms 
efter anmodning).

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 251
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er et stort behov for absolut gennemsigtighed i detailtakster. Forbrugerne skal mellem de 
forskellige operatører i det besøgte land kunne vælge den operatør af roamingtjenester, for 
hvilken forbrugerens hjemmeoperatør tilbyder de bedste detailtakster.



PE 386.334v02-00 14/70 AM\660182DA.doc

DA

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary 

Ændringsforslag 252
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

udgår

Or. de

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 253
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Ján Hudacký 

Ændringsforslag 254
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

3. Ovennævnte første gennemsigtige og 
tilstrækkelige takstoplysningstjeneste skal 
ydes gratis, mens omkostningerne for de 
omkostningsorienterede yderligere 
oplysninger, der anmodes om fra kundens 
side, fastsættes af operatøren.

Or. en

Begrundelse

Visse operatører i flere medlemsstater leverer allerede gratis opkaldstjenester med 
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kundeoplysninger. Frit valg med hensyn til, om der skal betales for de trukne (anmodede) 
oplysninger, øger konkurrencen og medfører lavere takster eller endda gratis yderligere 
oplysninger til kunder og dermed bedre resultater, end hvis taksterne blev gennemtvunget.

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa 

Ændringsforslag 255
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis mindst én gang, såvel fremsættelsen 
af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 256
Artikel 7, stk. 3

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal ydes 
gratis, såvel fremsættelsen af anmodningen
som modtagelsen af de oplysninger, der 
anmodes om.

3. Ovennævnte oplysningstjenester skal 
ydes gratis, såvel fremsættelsen af 
eventuelle anmodninger som modtagelsen 
af de oplysninger, der anmodes om.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 257
Artikel 7, stk. 4

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer.

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på alle besøgte net i 
den medlemsstat, hvor
kunden roamer.
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Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag af ◄ Francisca Pleguezuelos Aguilar ►

Ændringsforslag 258
◄ Artikel 7, stk. 4►

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer.

4. De vigtige grundlæggende 
takstoplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i 
denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer.

Or. es

Begrundelse

For at fremme gennemsigtigheden og forenkle procedurerne for forbrugerne.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 259
Artikel 7, stk. 4

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer.

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, sammenfatter i et 
standardiseret format de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer, samt alle betingelser, 
hvorpå den pågældende roamingkunde 
eventuelt skal betale mere end den mest 
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sandsynlige takst og opgive 
telefonnummeret i henhold til stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En "push"-sms giver kunden oplysninger om, hvilken takst denne højst sandsynlig skal betale 
for et roamingopkald. Men en "push"-sms bør ligeledes angive, hvornår en kunde måske skal 
betale mere end dette, samt oplysninger om det kundenummer i henhold til stk. 2, som kunden 
kan ringe til for at finde ud af de gældende betingelser.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 260
Artikel 7, stk. 4

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i denne artikel, er de
gældende takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse
og modtagelse af opkald på et hvilket som 
helst besøgt net i den medlemsstat, hvor
kunden roamer.

4. De personaliserede takstoplysninger, der 
er omhandlet i stk. 1, sammenfatter i et 
standardiseret format de gældende takster 
inklusive moms ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for foretagelse 
og modtagelse af taletelefoniopkald på det 
besøgte net i den medlemsstat, hvor kunden 
roamer.

De udførlige takstoplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, omfatter de gældende 
takster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse og modtagelse af 
taletelefoniopkald og for afsendelse og 
modtagelse af data på det besøgte net til en 
destination i Fællesskabet._ 
_Oplysningerne fremhæver forskellene på 
takster i og uden for 
spidsbelastningsperioder eller andre 
tidsbestemte variationer.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni 

Ændringsforslag 261
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4. De grundlæggende, personaliserede 
takstoplysninger, der er omhandlet i dette 
stykke, skal sammenfatte de gældende 
roamingtakster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat og tilbage til hjemlandet samt 
for modtagelse af opkald. De 
grundlæggende personaliserede
takstoplysninger skal omfatte værtsnettets 
takster. En kunde, som har meddelt, at 
vedkommende ikke ønsker automatisk at 
modtage en sms, har til enhver tid ret til at 
kræve, at tjenesten leveres igen.
Hjemmeudbyderne skal efter anmodning 
give de blinde eller synshæmmede 
forbrugere informationer via en talebesked.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz 

Ændringsforslag 262
Artikel 7, stk. 4 a (ny)

4a. De grundlæggende, personaliserede 
takstoplysninger, der er omhandlet i dette 
stykke, skal sammenfatte de gældende 
roamingtakster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat og tilbage til hjemlandet samt 
for modtagelse af opkald. De 
grundlæggende personaliserede
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takstoplysninger skal omfatte værtens 
takster. En kunde, som har meddelt, at 
vedkommende ikke ønsker automatisk at 
modtage en sms, har til enhver tid ret til at 
kræve, at tjenesten leveres igen.
Hjemmeudbyderne skal efter anmodning 
give de blinde eller synshæmmede 
forbrugere informationer via en talebesked.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 263
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. De grundlæggende, personaliserede 
takstoplysninger, der er omhandlet i dette 
stykke, skal sammenfatte de gældende 
roamingtakster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse af opkald i det besøgte land og 
tilbage til hjemlandet samt for modtagelse 
af opkald. De grundlæggende 
personaliserede takstoplysninger skal 
vedrøre de takster, der opkræves af det 
relevante hjemmenet ved indrejse i den 
besøgte medlemsstat. En kunde, som har 
meddelt, at vedkommende ikke ønsker 
automatisk at modtage en sms, har til 
enhver tid ret til at kræve, at tjenesten 
leveres igen. Hjemmeudbyderne skal efter 
anmodning give de blinde eller 
synshæmmede forbrugere informationer 
via en talebesked.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at roamingkunder automatisk og hurtigst muligt underrettes om vigtige 
oplysninger i forbindelse med de omkostninger, der skal betales.
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Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 264
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. De grundlæggende, personaliserede 
takstoplysninger, der er omhandlet i dette 
stykke, skal sammenfatte de gældende 
roamingtakster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat og tilbage til hjemlandet samt 
for modtagelse af opkald. De 
grundlæggende personaliserede
takstoplysninger skal omfatte værtsnettets 
takster. En kunde, som har meddelt, at 
vedkommende ikke ønsker automatisk at 
modtage en sms, har til enhver tid ret til at 
kræve, at denne tjeneste leveres igen.
Hjemmeudbyderne skal efter anmodning 
give de blinde eller synshæmmede 
forbrugere informationer via en talebesked.

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 265
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. De grundlæggende, personaliserede 
takstoplysninger, der er omhandlet i dette 
stykke, skal sammenfatte de gældende 
roamingtakster ifølge den pågældende 
roamingkundes takstordning for 
foretagelse af opkald i den besøgte 
medlemsstat og tilbage til hjemlandet samt 
for modtagelse af opkald. De 
grundlæggende personaliserede 
takstoplysninger skal omfatte værtsnettets 
takster. En kunde, som har meddelt, at 
vedkommende ikke ønsker automatisk at 
modtage en sms, har til enhver tid ret til at 
kræve, at tjenesten leveres igen.
Hjemmeudbyderne skal efter anmodning 
give de blinde eller synshæmmede 
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forbrugere informationer via en talebesked.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kunderne får tilstrækkelige oplysninger om taksterne for internationale 
roamingopkald. Det bør være muligt, efter anmodning, at modtage mere detaljerede 
oplysninger.

Ændringsforslag af Giles Chichester 

Ændringsforslag 266
Artikel 7, stk. 4 a (nyt)

4a. Alle udbydere skal sørge for, at der 
vises et ikon eller en advarselsmeddelelse
på skærmen på roamingkundernes mobile 
håndsæt, der viser, at de er ved at foretage 
eller modtage et roamingopkald.

Or. en

Begrundelse

Caveat emptor.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 267
Artikel 7, stk. 5

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld 
oplysning om gældende roamingtakster,
når der tegnes abonnement. 
Hjemmeudbyderne giver også med 
regelmæssige mellemrum, og desuden hver 
gang der sker en betydelig takstændring,
deres kunder ajourførte oplysninger om 
gældende roamingtakster.

5. Hjemmeudbyderne giver hver kunde fuld 
oplysning om gældende roamingtakster 
uden nogen unødig forsinkelse ved at følge 
offentliggørelserne i henhold til artikel 10, 
stk. 3. Oplysningerne indeholder den 
gældende takst pr. minut, som kunden skal 
betale for et roamingtaletelefoniopkald 
samt, når det er muligt, taksten for at 
roame sms'er, mms'er og dataenheder. Nye 
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kunder får disse oplysninger på skrift, når 
der tegnes abonnement. Hjemmeudbyderne 
giver også deres kunder ajourførte 
oplysninger om gældende roamingtakster, 
når de informerer om generelle takster eller 
eventuelle ændringer, og når 
roamingtaksterne ændres. De gældende 
roamingtakster findes til enhver tid på 
hjemmeudbyderens hjemmeside.
.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 268
Artikel 7, stk. 5

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld 
oplysning om gældende roamingtakster,
når der tegnes abonnement. 
Hjemmeudbyderne giver også med 
regelmæssige mellemrum, og desuden hver 
gang der sker en betydelig takstændring, 
deres kunder ajourførte oplysninger om 
gældende roamingtakster.

5. Hjemmeudbyderne giver alle kunder fuld 
oplysning om gældende roamingtakster,
når der tegnes abonnement. De må 
endvidere med alle hensigtsmæssige midler 
give oplysninger om gældende 
roamingtakster. De giver også hurtigst 
muligt, hver gang der sker en betydelig 
takstændring, deres kunder ajourførte 
oplysninger om gældende roamingtakster.
Navnlig skal hjemmeudbydere straks give 
alle roamingkunder fuldstændige 
oplysninger om de betingelser, der er 
gældende for forbrugerbeskyttelsestaksten i 
henhold til artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Der er et stort behov for absolut gennemsigtighed i detailtakster. Forbrugerne skal mellem de 
forskellige operatører i det besøgte land kunne vælge den operatør af roamingtjenester, for 
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hvilken forbrugerens hjemmeoperatør tilbyder de bedste detailtakster.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Ændringsforslag 269
Artikel 7, stk. 5

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld 
oplysning om gældende roamingtakster,
når der tegnes abonnement. 
Hjemmeudbyderne giver også med 
regelmæssige mellemrum, og desuden hver 
gang der sker en betydelig takstændring, 
deres kunder ajourførte oplysninger om 
gældende roamingtakster.

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder fuld 
oplysning om gældende roamingtakster,
når der tegnes abonnement. 
Hjemmeudbyderne giver også med 
regelmæssige mellemrum, og desuden hver 
gang hjemmeudbyderen foretager en 
ændring i roamingtaksterne, deres kunder 
ajourførte oplysninger om gældende 
roamingtakster.

Or. pl

Ændringsforslag af Hannes Swoboda 

Ændringsforslag 270
Artikel 7, stk. 5 a (nyt)

5a. Hvor en virksomhed øger de nationale 
takster med henvisning til denne 
forordning, skal den fremlægge interne 
regnskaber.

Or. de

Begrundelse

Der er behov for fuldstændig gennemsigtighed i regnskaberne, hvis en operatør begrunder en 
stigning i taksterne for indenlandske opkald med henvisning til denne forordning.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 271
Artikel 7, stk. 5 a (nyt)
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5a. Enhver hjemmeudbyder sikrer, at alle 
kunder kan få oplysninger om de gældende
betingelser vedrørende en 
kundebeskyttelsestakst i henhold til artikel 
4. Dette sker ved at sikre, at alle kunder 
modtager mindst én sms med et interval på 
højst seks måneder, hvori det forklares, at 
operatøren tilbyder en eurotakst uden 
ekstra udgifter, hvori de takster, der skal 
betales for foretagelse og modtagelse af 
taleregulerede roamingopkald i henhold til 
denne eurotakst angives, og hvori 
nummeret i henhold til artikel 7, stk. 2, 
angives. 

Or. en

Begrundelse

En valgfri kundebeskyttelses- eller eurotakst skal offentliggøres rigtigt af operatørerne for at 
sikre, at kunderne er bekendt med deres muligheder. I dette ændringsforslag kræves det, at 
operatørerne gør dette, så der er et afbalanceret forhold mellem at sikre, at de kunder, der 
planlægger en rejse, modtager oplysninger på en tilgængelig måde, men så de ikke 
overbelastes. Roamingoplysningsnummeret i henhold til artikel 7, stk. 2, kan ligeledes 
anvendes til efter anmodning at give oplysninger om kundebeskyttelsestaksten.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 272
Artikel 7, stk. 5 b (nyt)

5a. Den hjemmeudbyder, der giver 
oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, 
via et dertil udpeget nummer, skal ligeledes 
efter anmodning give oplysninger om og 
vejlede kunderne i at skifte til eurotaksten. 

Or. en

Begrundelse

En valgfri kundebeskyttelses- eller eurotakst skal offentliggøres rigtigt af operatørerne for at 
sikre, at kunderne er bekendt med deres muligheder. I dette ændringsforslag kræves det, at 
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operatørerne gør dette, så der er et afbalanceret forhold mellem at sikre, at de kunder, der 
planlægger en rejse, modtager oplysninger på en tilgængelig måde, men så de ikke 
overbelastes. Roamingoplysningsnummeret i henhold til artikel 7, stk. 2, kan ligeledes 
anvendes til efter anmodning at give oplysninger om kundebeskyttelsestaksten.

Ændringsforslag af Giles Chichester 

Ændringsforslag 273
Artikel 7, stk. 5 a (nyt)

5a. Hjemmeudbydere træffer rimelige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
alle deres roamingkunder ved, at der findes 
en eurotakst.  Navnlig skal de senest to 
måneder efter offentliggørelsen af denne 
forordning sende en meddelelse til hver 
enkelt kunde, hvori de klart og utvetydigt 
beskriver eurotaksten samt med rimelige 
intervaller en påmindelse derefter.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er stor opmærksomhed omkring eurotaksten.  I denne forbindelse kan det 
være en fordel at sende en meddelelse til hver enkelt kunde, enten pr. brev eller via sms, både 
inden taksten indføres og med periodiske intervaller derefter.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto 

Ændringsforslag 274
Artikel 7, stk. 5 b (nyt)

5b. Nationale operatører bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
underrette deres individuelle internationale 
roamingkunder om, at der findes en 
eurotakst. Navnlig bør de to måneder efter 
offentliggørelsen af denne forordning og 
med regelmæssige intervaller derefter 
sende et dokument til hver enkelt af disse 
kunder, hvori de klart og utvetydigt 
beskriver denne eurotakst.
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Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er stor opmærksomhed omkring eurotaksten. Med henblik herpå ville det 
være yderst hensigtsmæssigt at sende oplysninger til hver enkelt kunde pr. mail eller sms, 
både inden taksten indføres og med regelmæssige intervaller derefter. Viksomhedskunder er 
måske ikke interesserede i disse oplysninger, og forpligtelsen bør derfor kun gælde 
individuelle kunder.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 275
Artikel 8, stk. 1

1. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger og fører tilsyn med overholdelsen 
af denne forordning på deres område.

1. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger og fører tilsyn med overholdelsen 
af denne forordning på deres område. De 
overvåger især overholdelsen af 
gennemsnitstaksterne for indgående og 
udgående opkald på grundlag af de 
samlede roamingtakster på detailniveau og 
det samlede antal roamingminutter for 
indgående og udgående opkald.

Or. en

Begrundelse

For at angive grundlaget for overvågningen af, om gennemsnitstaksterne overholdes i 
henhold til artikel 4. Beregningen deraf sker særskilt for indgående og udgående opkald, 
eftersom de reguleres adskilt.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 276
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. De nationale tilsynsmyndigheder 
gennemfører detaljerede undersøgelser af 
de enkelte nationale roamingmarkeder.
Navnlig indsamler de data om mængden af 
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ind- og udgående roamingminutter samt 
operatørernes tilsvarende indtægter.
Resultatet af undersøgelserne skal være 
tilgængelige mindst seks måneder inden 
datoen for revisionen af forordningen, jf. 
artikel 12.

Or. en

Begrundelse

Der skal træffes betydelige foranstaltninger på nationalt plan for at konsolidere 
oplysningerne vedrørende takster, mængde og indtægter vedrørende roaming for at få et 
tydeligere billede at det europæiske roamingmarked. Det er beklageligt, at disse 
undersøgelser ikke blev gjort tilgængelige inden vedtagelsen af denne forordning.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen

Ændringsforslag 277
Artikel 8, stk. 5

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
offentliggøre ajourførte oplysninger om
anvendelsen af denne forordning på en sådan 
måde, at interesserede parter har nem
adgang til oplysningerne.

5. De nationale tilsynsmyndigheder skal 
offentliggøre ajourførte oplysninger om
anvendelsen af denne forordning på en sådan 
måde, at interesserede parter har nem
adgang til oplysningerne. De overvåger 
udviklingen i engros- og detailtaksterne for 
levering af tale- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive sms og 
mms(”Multimedia Message Service”)-
tjenester, navnlig men ikke udelukkende til 
udvikling af Fællesskabets mest perifere 
regioner, og offentliggør resultaterne af 
denne overvågning hvert år. Der gives 
oplysninger separat til erhvervskunder og 
kunder med forudgående og efterfølgende 
afregning.

Or. en
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Begrundelse

Omfatter en sammenlægning af artikel 8, stk. 5, og stk. 6, i Kommissionens forslag og styrker 
de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelse til at overvåge anvendelsen af forordningen og 
gøre resultaterne tilgængelige for alle. Forpligtelsen til at overvåge forordningen beskrives 
meget bredt ("om anvendelsen...").  Dette kan føre til, at forskellige oplysninger er 
tilgængelige inden for Fællesskabet.  Et centralt sæt oplysninger, som indsamles og 
offentliggøres i alle medlemsstater, skal derfor identificeres og indføres inden forordningen 
vedtages.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen

Ændringsforslag 278
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Lagt sammen med artikel 8, stk. 5.

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 279
Artikel 8, stk. 6

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af tale- og 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af 
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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.

taleroamingtjenester, navnlig i 
Fællesskabets mest perifere regioner, og 
underretter efter anmodning Kommissionen 
om resultatet af denne overvågning hver 
sjette måned efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. Der gives oplysninger 
separat til erhvervskunder og kunder med 
forudgående og efterfølgende afregning.

Or. en

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf 

Ændringsforslag 280
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 
taleroamingtjenester, navnlig i 
Fællesskabets mest perifere regioner, og 
underretter efter anmodning Kommissionen 
om resultatet af denne overvågning hver 
sjette måned efter denne forordnings 
ikrafttrædelse. Der gives oplysninger 
separat til erhvervskunder og kunder med 
forudgående og efterfølgende afregning..

Or. en

Ændringsforslag af András Gyürk 

Ændringsforslag 281
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 

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af tale- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, og underretter efter 
anmodning Kommissionen om resultatet af 
denne overvågning hver sjette måned efter 
denne forordnings ikrafttrædelse i form af 
en rapport.
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denne overvågning.

Or. hu

Begrundelse

Takket være teknologiens hurtige udvikling spiller markedet for internationale datatjenester 
en stadig større rolle. Internetbaseret lydtransmission (VOIP) er revolutionerende 
fastnettelefoni, der baner vejen for billigere lydtransmission. Spredningen og tilstedeværelsen
af 3G-net og andre relaterede teknologier har alvorlige konsekvenser for markedet for 
mobiltjenester. I forbrugernes interesse og for at garantere konkurrencen bør der 
gennemføres mere intensiv overvågning af markedsprocesser, og hvis disse ikke fungerer 
tilfredsstillende, bør muligheden for en forholdsmæssig indgriben tilbydes.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij 

Ændringsforslag 282
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 tale- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive
sms(”Short Message Service”)- og 
mms(”Multimedia Message Service”)-
tjenester, navnlig i Fællesskabets mest 
perifere regioner og om den særlige 
utilsigtede roamingsituation for borgere, 
der bor og arbejder, og firmaer, der driver 
virksomhed i grænseregioner mellem 
nabomedlemsstater og grænseregioner i 
nabomedlemsstater, og underretter efter 
anmodning Kommissionen om resultatet af 
denne overvågning.

Or. en

Begrundelse

Roamingtakster betales ikke kun af rejsende, men også af virksomheder, fortrinsvist smv'er, 
og borgere, der opholder sig, bor, arbejder eller virker i EU's indre grænseregioner. De står 
over for konstante roamingtakster i forbindelse med hverdagsaktiviteter uden at rejse, når de 
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er underlagt utilsigtet roaming (dvs. at de er underlagt andre, grænseoverskridende, 
operatører, når de opholder sig i deres "hjemland". Det er bedst, at operatørerne når frem til 
løsninger, men hvis dette ikke er tilfældet, bør situationen løses gennem national 
lovgivningsmæssig koordinering og i sidste ende via Kommissionen.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 283
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 tale- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive
sms(”Short Message Service”)- og 
mms(”Multimedia Message Service”)-
tjenester, navnlig i Fællesskabets mest 
perifere regioner, og underretter 
Kommissionen om resultatet af denne 
overvågning.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 284
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger de enkelte hjemmeudbyderes 
gennemsnitlige detailtakster ved at dele 
hver enkelt mobiloperatørs 
roamingindtægter med den tilsvarende 
trafikmængde i seks måneder. Begge typer 
opkald, både ind- og udgående, skal tages i 
betragtning. De nationale 
tilsynsmyndigheder er forpligtede til 
hurtigst muligt at offentliggøre resultaterne 
således, at kunderne let kan få adgang til 
disse oplysninger. 

Or. de
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Begrundelse

Der bør stilles krav om, at de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører en grundig
overvågning af udviklingen inden for roamingtakster.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 285
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger de enkelte hjemmeudbyderes 
gennemsnitlige detailtakster ved at dele 
hver enkelt mobiloperatørs 
roamingindtægter med den tilsvarende 
trafikmængde i seks måneder. Begge typer 
opkald, både ind- og udgående, skal tages i 
betragtning. De nationale 
tilsynsmyndigheder er forpligtede til 
hurtigst muligt at offentliggøre resultaterne 
således, at kunderne let kan få adgang til 
disse oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf 

Ændringsforslag 286
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter og under 
henvisning til gruppen af europæiske 
tilsynsmyndigheders vurdering forelægger 
Kommissionen hvert år efter denne 
forordnings ikrafttræden Parlamentet og 
Rådet en analyse af de internationale 
engros- og detailroamingtakster i 
Fællesskabet. Hvis de internationale 
detailroamingtakster ikke reduceres 
betydeligt efter denne forordnings 
ikrafttræden, tilpasser Kommissionen i 
overensstemmelse med den 
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forskriftsprocedure, der henvises til i artikel 
13, stk. 2, den i bilag I omhandlede 
multiplikationsfaktor for 
mobiltermineringstaksten.

Or. {EN}en

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 287
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter og under 
henvisning til gruppen af europæiske 
tilsynsmyndigheders vurdering forelægger 
Kommissionen inden 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden 
Parlamentet og Rådet en analyse af de 
internationale engros- og 
detailroamingtakster i Fællesskabet. Hvis 
de internationale detailroamingtakster ikke 
reduceres betydeligt efter denne 
forordnings ikrafttræden, tilpasser 
Kommissionen i overensstemmelse med den 
forskriftsprocedure, der henvises til i artikel 
13, stk. 2, den i bilag I omhandlede 
multiplikationsfaktor for 
mobiltermineringstaksten.

Or. en

Ændringsforslag af András Gyürk 

Ændringsforslag 288
Artikel 8, stk. 6 a (nyt)

6a. På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter forelægger 
Kommissionen inden 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden 
Parlamentet og Rådet en analyse af 
internationale engros- og 
detailroamingtakster for 
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datakommunikationstjenester i 
Fællesskabet. Hvis de internationale 
detailroamingtakster for datatjenester synes 
uberettiget høje efter denne forordnings 
ikrafttræden, stiller Kommissionen 
ligeledes forslag om regulering af disse 
takster på baggrund ad reguleringen af 
roamingtakster for talekommunikation.

Or. hu

Begrundelse

Takket være teknologiens hurtige udvikling spiller markedet for internationale datatjenester 
en stadig større rolle. Internetbaseret lydtransmission (VOIP) er revolutionerende 
fastnettelefoni, der baner vejen for billigere lydtransmission. Spredningen og tilstedeværelsen
af 3G-net og andre relaterede teknologier har alvorlige konsekvenser for markedet for 
mobiltjenester. I forbrugernes interesse og for at garantere konkurrencen bør der 
gennemføres mere intensiv overvågning af markedsprocesser, og hvis disse ikke fungerer 
tilfredsstillende, bør muligheden for forholdsmæssig indgriben tilbydes.

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf 

Ændringsforslag 289
Artikel 8, stk. 6 b (nyt)

6b. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af sms- og 
andre datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og underretter 
Kommissionen om resultatet af denne 
overvågning hver sjette måned efter denne 
forordnings ikrafttræden. Der gives 
oplysninger separat til erhvervskunder og 
kunder med forudgående og efterfølgende 
afregning.

Or. en
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Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf 

Ændringsforslag 290
Artikel 8, stk. 6 c (nyt)

6c. På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter forelægger 
Kommissionen inden 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden 
Parlamentet og Rådet en analyse af engros-
og detailroamingtakster for 
datakommunikationstjenester i forbindelse 
med international roaming i Fællesskabet.
Hvis de internationale dataroamingtakster 
ikke reduceres betydeligt efter denne 
forordnings ikrafttræden vurderer 
Kommissionen behovet for en forordning 
med henblik på at reducere taksten på 
levering af datakommunikationstjenester i 
forbindelse med international roaming og 
forelægger om nødvendigt et nyt forslag 
inden for tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf 

Ændringsforslag 291
Artikel 8, stk. 8

8. De udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer, der er etableret i 
overensstemmelse med
artikel 34 i direktiv 2002/22/EF, kan også 
benyttes til bilæggelse af uløste tvister, der
involverer kunder og (hvis dette gælder 
ifølge national ret) andre slutbrugere,
vedrørende spørgsmål, der er omfattet af 
denne forordning.

8. De udenretslige 
tvistbilæggelsesprocedurer, der er etableret i 
overensstemmelse med
artikel 34 i direktiv 2002/22/EF, kan også 
benyttes til bilæggelse af uløste tvister, der
involverer roamingkunder, som er kunder 
og (hvis dette gælder ifølge national ret) 
andre roamingkunder, vedrørende 
spørgsmål, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Mindre teknisk tilpasning for at vise, at forordningen omfatter roamingkunder

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 292
Artikel 8, stk. 8 a (nyt)

8a. De nationale tilsynsmyndigheder 
indleder og gennemfører en 
markedsføringskampagne via massemedier 
som tv, radio, blade, aviser og biografer i 
hele Fællesskabet for at rette 
opmærksomheden mod betingelserne for 
eurotaksten i henhold til artikel 4 i denne 
forordning. Kampagnen bør starte 
umiddelbart efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at roamingkunder underrettes om de muligheder, som eurotaksten rummer.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 293
Artikel 8, stk. 8 a (nyt)

8a. De nationale tilsynsmyndigheder 
indleder og gennemfører en 
markedsføringskampagne via massemedier 
som tv, radio, blade, aviser og biografer i 
hele Fællesskabet for at øge 
opmærksomheden omkring betingelserne 
for EU-forbrugertaksten i henhold til 
artikel 4 i denne forordning. Kampagnen 
bør starte umiddelbart efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.
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Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz 

Ændringsforslag 294
Artikel 8, stk. 8 a (nyt)

8a. De nationale tilsynsmyndigheder 
indleder og gennemfører en 
markedsføringskampagne via massemedier 
som tv, radio, blade, aviser eller biografer i 
hele Fællesskabet for at øge 
opmærksomheden omkring betingelserne 
for forbrugerbeskyttelsestaksten i henhold 
til artikel 4 i denne forordning. Kampagnen 
bør starte umiddelbart efter denne 
forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag af Ján Hudacký 

Ændringsforslag 295
Artikel 9

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og underretter den omgående 
om enhver ændring af dem.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest
ni måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og underretter den omgående 
om enhver ændring af dem.

Or. en
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Begrundelse

Nogle medlemsstaters retsorden (f.eks. i Slovakiet, Den Tjekkiske Republik) tillader ikke, at 
der indføres forpligtelser, i dette tilfælde sanktioner, i sekundær lovgivning. Dette kan kun ske 
gennem regulære love, som det tager flere måneder at få igennem lovgivningsprocessen fra 
forslag til vedtagelse af parlamentet. Den mindste rimelige tidsfrist i forbindelse med 
vedtagelse af disse foranstaltninger er ni måneder.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 296
Artikel 9

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og underretter den omgående 
om enhver ændring af dem.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser senest
ni måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden og underretter den omgående 
om enhver ændring af dem.

Or. xm

Begrundelse

For visse medlemsstater er en meddelelsesperiode på seks måneder ikke tilstrækkelig.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark 

Ændringsforslag 297
Artikel 10

Gennemsnitlig mobiltermineringstakst udgår
1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
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overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag II, og på 
grundlag af oplysninger indberettet af de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med stk. 2 og 4. 
2. Hver national tilsynsmyndighed 
indberetter efter anmodning fra 
Kommissionen og under overholdelse af de 
tidsfrister, der er fastsat af denne i 
anmodningen, de i bilag II anførte 
oplysninger til Kommissionen.
3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
i Den Europæiske Unions Tidende den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst som 
fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 
4.
4. Til den første offentliggørelse af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
efter denne forordnings ikrafttræden kan 
Kommissionen benytte de seneste 
oplysninger i overensstemmelse med bilag 
II, som er blevet indsamlet i medfør af 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF med 
henblik på udførelse af dens opgave med at 
overvåge gennemførelsen af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002.
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.
6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Mange små operatører, der bidrager til øget konkurrence, forbrugervalg og udvikling af nye 
og innovative tjenester inden for telekommunikationssektoren, kan risikere at befinde sig i en 
ugunstig situation med Kommissionens forslag til forordning. Fastsættelse af et maksimalt 
takstniveau beskytter til en vis grad mindre operatører.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 298
Artikel 10

Gennemsnitlig mobiltermineringstakst udgår
1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag II, og på 
grundlag af oplysninger indberettet af de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med stk. 2 og 4. 
2. Hver national tilsynsmyndighed 
indberetter efter anmodning fra 
Kommissionen og under overholdelse af de 
tidsfrister, der er fastsat af denne i 
anmodningen, de i bilag II anførte 
oplysninger til Kommissionen.
3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
i Den Europæiske Unions Tidende den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst som 
fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 
4.
4. Til den første offentliggørelse af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
efter denne forordnings ikrafttræden kan 
Kommissionen benytte de seneste 
oplysninger i overensstemmelse med bilag 
II, som er blevet indsamlet i medfør af 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF med 
henblik på udførelse af dens opgave med at 
overvåge gennemførelsen af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002.
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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.

Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Forslaget i artikel 3 om at fastsætte øvre grænser for engrostakster betyder, at 
bestemmelserne i artikel 10 bliver overflødige.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 299
Artikel 10

Gennemsnitlig mobiltermineringstakst udgår
1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag II, og på 
grundlag af oplysninger indberettet af de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med stk. 2 og 4.
2. Hver national tilsynsmyndighed 
indberetter efter anmodning fra 
Kommissionen og under overholdelse af de 
tidsfrister, der er fastsat af denne i 
anmodningen, de i bilag II anførte 
oplysninger til Kommissionen.
3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
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i Den Europæiske Unions Tidende den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst som 
fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 
4.
4. Til den første offentliggørelse af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
efter denne forordnings ikrafttræden kan 
Kommissionen benytte de seneste 
oplysninger i overensstemmelse med bilag 
II, som er blevet indsamlet i medfør af 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF med 
henblik på udførelse af dens opgave med at 
overvåge gennemførelsen af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002.
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.

Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Eftersom takstgrænserne angives med tal, er der ikke behov for at henvise til beregningen af 
den gennemsnitlige mobiltermineringstakst. Systemet er mindre gennemsigtigt for 
forbrugerne og vil give de nationale tilsynsmyndigheder en yderligere unødvendig 
administrative byrde.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 300
Artikel 10
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Gennemsnitlig mobiltermineringstakst Udgår
1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag II, og på 
grundlag af oplysninger indberettet af de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med stk. 2 og 4.
2. Hver national tilsynsmyndighed 
indberetter efter anmodning fra 
Kommissionen og under overholdelse af de 
tidsfrister, der er fastsat af denne i 
anmodningen, de i bilag II anførte 
oplysninger til Kommissionen.
3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
i Den Europæiske Unions Tidende den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst som 
fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 
4.
4. Til den første offentliggørelse af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
efter denne forordnings ikrafttræden kan 
Kommissionen benytte de seneste 
oplysninger i overensstemmelse med bilag 
II, som er blevet indsamlet i medfør af 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF med 
henblik på udførelse af dens opgave med at 
overvåge gennemførelsen af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002.
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.
6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

Or. de
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Begrundelse

Hvis engrostaksten fastsættes til et fast beløb (f.eks. 36 eurocent pr. minut), er 
bestemmelserne i artikel 10 overflødige.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 301
Artikel 10

Gennemsnitlig mobiltermineringstakst udgår
1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
overensstemmelse med de kriterier og den 
metode, der er fastsat i bilag II, og på 
grundlag af oplysninger indberettet af de 
nationale tilsynsmyndigheder i 
overensstemmelse med stk. 2 og 4.
2. Hver national tilsynsmyndighed 
indberetter efter anmodning fra 
Kommissionen og under overholdelse af de 
tidsfrister, der er fastsat af denne i 
anmodningen, de i bilag II anførte 
oplysninger til Kommissionen.
3. Kommissionen offentliggør regelmæssigt 
i Den Europæiske Unions Tidende den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst som 
fastsat i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 
4.
4. Til den første offentliggørelse af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
efter denne forordnings ikrafttræden kan 
Kommissionen benytte de seneste 
oplysninger i overensstemmelse med bilag 
II, som er blevet indsamlet i medfør af 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF med 
henblik på udførelse af dens opgave med at 
overvåge gennemførelsen af 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002.
5. Selskaber, der er underlagt kravene i 
denne forordning, sikrer, at 
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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.
6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 302
Artikel 10, stk. 1

1. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst fastsættes i 
overensstemmelse med de
kriterier og den metode, der er fastsat i bilag 
II, og på grundlag af oplysninger
indberettet af de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med 
stk. 2 og 4.

1. I henhold til artikel 3, stk. 2, fastsættes 
den gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
fastsættes i overensstemmelse med de
kriterier og den metode, der er fastsat i bilag 
II, og på grundlag af oplysninger
indberettet af de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med 
stk. 2 og 4.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 303
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, træder i kraft senest to
måneder efter hver offentliggørelse i 
henhold til de foregående stykker i denne
artikel.

Or. en
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Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 304
Artikel 10, stk. 6

6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
13, stk. 3.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 305
Artikel 10, stk. 6

6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 13, 
stk. 3.

6. Ændringer, som er nødvendige for at 
tilpasse bilag II til den tekniske udvikling 
eller markedsudviklingen, vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 13, 
stk. 2a.

Or. en

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark 

Ændringsforslag 306
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 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. Denne forordning udløber om to år.
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Or. en

Ændringsforslag af Giles Chichester 

Ændringsforslag 307
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Forordningens varighed.

Denne forordning udløber om tre år.

Or. en

Begrundelse

Dette er en kortsigtet foranstaltning, som bør have en specifik udløbsdato.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 308
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Denne forordning udløber om tre år.

Or. de

Begrundelse

Det skal erindres, at et takstreguleringsinstrument er et betydeligt indgreb i markedets 
udvikling, så der bør være en tidsfrist for denne forordnings gyldighed. Det er ligeledes 
sandsynligt, at taksterne har stabiliseret sig på et betydeligt lavere niveau inden for tre år.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 309
Artikel 12 a (ny)
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Artikel 12a
Denne forordning udløber tre år efter dens 
ikrafttrædelse.

Or. es

Begrundelse

De dårligt fungerende markeder, som har vist sig, vil sandsynligvis snart blive udjævnet. Hvis 
dette ikke sker, vil EU altid kunne gribe ind i markedet igen.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 310
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. Denne forordning udløber om tre år.

Or. xm

Begrundelse

I lyset af den allerede store offentlige opmærksomhed omkring roamingtakster, de enkelte 
operatørers indledende bestræbelser på at tilbyde billigere roamingtakster og de heri 
foreslåede foranstaltninger, er der gode muligheder for, at denne forordning hurtigt vil blive 
en succes. Det er usandsynligt, at operatørerne efterfølgende vil trække de fordele, som de 
har tilbudt forbrugerne, tilbage.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 311
Artikel 12 a (ny)

Artikel 12a
Udløbsklausul 

Senest tre år efter ikrafttrædelsen, 
bekræftes denne forordning i 
overensstemmelse med proceduren i 
traktatens artikel 251 eller udløber.
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Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 312
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. Denne forordning udløber om tre år, 
forudsat at Kommissionens vurdering er 
positiv.

Or. en

Begrundelse

Hvis markedet er fuldt ud konkurrencedygtigt om tre år, er der ikke længere behov for 
forordningen.

Ændringsforslag af Werner Langen 

Ændringsforslag 313
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. Den er kun gældende i en periode på 
fem år, hvorefter den udløber.

Or. de

Begrundelse

Det er fornuftigt at begrænse gyldighedsperioden, så der efter fem år kan garanteres fri 
konkurrence og et indre europæisk marked.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz 

Ændringsforslag 314
Artikel 12

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og forelægger 

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og forelægger 
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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.

en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest tolv måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal 
omfatte Kommissionens ræsonnement med 
hensyn til, om der er yderligere behov for at 
forlænge forordningens varighed ud over 
perioden i henhold til artikel 12a, således at 
der tages højde for udviklingen i taksterne 
for mobilkommunikationstjenester på 
nationalt plan i lyset af 
markedsudviklingen samt med hensyn til 
både konkurrencen og 
forbrugerbeskyttelsen. Kommissionen 
indarbejder i denne rapport udviklingen i 
engros- og detailtaksterne for levering af 
tale- og datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive sms("Short 
Message Service")- og mms("Multimedia 
Message Service")- tjenester, herunder, 
hvis det er relevant, anbefalinger 
vedrørende behovet for regulering af disse 
tjenester. Kommissionen kan med henblik 
herpå anvende oplysninger fra anvendelsen 
af artikel 8, stk. 2. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået, og stiller om nødvendigt 
hensigtsmæssige forslag.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 315
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

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest atten måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal 
omfatte Kommissionens ræsonnement med 
hensyn til, om der er yderligere behov for at 
forlænge forordningens varighed ud over 
perioden i henhold til artikel 12a, således at 
der tages højde for udviklingen i taksterne 
for mobilkommunikationstjenester på 
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tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

nationalt plan i lyset af 
markedsudviklingen samt med hensyn til 
både konkurrencen og 
forbrugerbeskyttelsen. Kommissionen 
indarbejder i denne rapport udviklingen i 
engros- og detailtaksterne for levering af 
tale- og datakommunikationstjenester, 
inklusive sms("Short Message Service")-
og mms("Multimedia Message Service")-
tjenester, herunder, hvis det er relevant, 
anbefalinger vedrørende behovet for 
regulering af disse tjenester. Kommissionen 
kan med henblik herpå anvende oplysninger 
fra anvendelsen af artikel 8, stk. 2.
Kommissionen vurderer navnlig, om 
målene i denne forordning er nået, og 
stiller om nødvendigt hensigtsmæssige 
forslag.

Or. de

Begrundelse

Betingelserne for revisionen bør formuleres mere præcist. Det er også vigtigt at indarbejde 
udviklingen i sms- og mms-takster i revisionen.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 316
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 atten måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal 
omfatte Kommissionens ræsonnement med 
hensyn til, om der er yderligere behov for at 
forlænge forordningens varighed ud over 
perioden i henhold til artikel 12a, således at 
der tages højde for udviklingen i taksterne 
for mobilkommunikationstjenester på 
nationalt plan i lyset af 
markedsudviklingen samt med hensyn til 
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både konkurrencen og 
forbrugerbeskyttelsen. Kommissionen 
indarbejder i denne rapport udviklingen i 
engros- og detailtaksterne for levering af 
tale- og datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive sms("Short 
Message Service")- og mms("Multimedia 
Message Service")- tjenester, herunder, 
hvis det er relevant, anbefalinger 
vedrørende behovet for regulering af disse 
tjenester. Kommissionen kan med henblik 
herpå anvende oplysninger fra anvendelsen 
af artikel 8, stk. 2. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået, og stiller om nødvendigt 
hensigtsmæssige forslag.

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis 

Ændringsforslag 317
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 muligheden for, at den 
udløber og med hensyn til, om der er 
yderligere behov for at forlænge 
forordningens varighed ud over perioden i 
henhold til artikel 12a, således at der tages 
højde for udviklingen i taksterne for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i lyset af markedsudviklingen samt 
med hensyn til både konkurrencen og 
forbrugerbeskyttelsen. Kommissionen 
indarbejder i denne rapport udviklingen i 
engros- og detailtaksterne for levering af 
tale- og datakommunikationstjenester til 
roamingkunder, inklusive sms("Short 
Message Service")- og mms("Multimedia 
Message Service")- tjenester, herunder, 
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hvis det er relevant, anbefalinger 
vedrørende behovet for regulering af disse 
tjenester. Kommissionen kan med henblik 
herpå anvende oplysninger fra anvendelsen 
af artikel 8, stk. 2. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået, og stiller om nødvendigt 
hensigtsmæssige forslag.

Or. en

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 318
◄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 atten måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal 
omfatte Kommissionens ræsonnement 
vedrørende det fortsatte behov for en 
forordning i lyset af markeds- og 
konkurrenceudviklingen.
Kommissionen kan med henblik herpå 
anmode medlemsstaterne og de nationale
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Or. es

Begrundelse

De dårligt fungerende markeder, som har vist sig, vil sandsynligvis snart blive udjævnet. Hvis 
dette ikke sker, vil EU altid kunne gribe ind i markedet igen.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 319
Artikel 12

Kommissionen tager denne forordnings Kommissionen tager denne forordnings 
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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.

funktionsmåde op til revision og forelægger 
en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
senest atten måneder efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Denne rapport skal 
omfatte en detaljeret analyse af det fortsatte 
behov for forordningen og skal om 
nødvendigt ledsages af hensigtsmæssige 
lovgivningsforslag.
Kommissionen kan med henblik herpå 
anmode medlemsstaterne og de nationale
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

For at give yderligere detaljer i rapporten og tilpasse sproget til standardformuleringer.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 320
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. 
Denne rapport skal omfatte en detaljeret 
analyse af det fortsatte behov for 
forordningen og skal om nødvendigt 
ledsages af hensigtsmæssige 
lovgivningsforslag.
Kommissionen kan med henblik herpå
anmode medlemsstaterne og de nationale
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Or. en

Begrundelse

For at give yderligere detaljer i rapporten og tilpasse sproget til standardformuleringer.
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Ændringsforslag af Renato Brunetta og Pia Elda Locatelli 

Ændringsforslag 321
◄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 i lyset af markeds- og 
konkurrenceudviklingen og resultaterne af 
denne forordning omfatte Kommissionens 
ræsonnement vedrørende behovet for en et 
nyt forslag fra Kommissionen for at 
fastlægge et virkeligt effektivt
konkurrencestyret internt 
telekommunikationsmarked, der har til 
formål at eliminere grænseoverskridende 
omkostninger inden for de næste fem år.
Kommissionen kan med henblik herpå 
anmode medlemsstaterne og de nationale
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Or. it

Ændringsforslag af András Gyürk 

Ændringsforslag 322
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 muligheden for at 
ophæve den i lyset af det økonomiske miljø, 
markedsudviklingen og de 
konkurrencemæssige og økonomiske 
forhandlingsmekanismer, der har udviklet 
sig.
Kommissionen kan med henblik herpå 
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anmode medlemsstaterne og de nationale
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Or. hu

Begrundelse

Et effektivt marked uden forvridninger er af grundlæggende betydning både for EU's borgeres 
velfærd og for EU's konkurrenceevne. Et konkurrencedygtigt marked reducerer borgernes 
udgifter og fremmer investeringer og innovation. Hvis konkurrencen forvrides, og markedet 
ikke kan rette op på dette, er der behov for at gribe ind. Sådanne indgreb kan kun berettiges i 
det omfang og indtil markedet igen kan regulere sig selv. Når dette er sket, er der ikke 
længere nogen grund til at bevare forordningen.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni 

Ændringsforslag 323
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 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. Ethvert forslag 
om ophævelse skal indeholde tydelig 
dokumentation for, at den 
markedsudvikling, der ligger til grund for 
ophævelsen, er bæredygtig og 
uigenkaldelig efter ophævelsen. 

Or. en
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 324
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 muligheden for at 
ophæve den i lyset af markeds- og 
konkurrenceudviklingen.
Kommissionen skal med henblik herpå tage 
højde for de undersøgelser om de nationale
roamingmarkeder, som stilles til rådighed 
af de nationale
tilsynsmyndigheder mindst seks måneder 
før revisionen af forordningen. Endvidere 
skal opmærksomheden i særlig grad rettes 
mod konsekvenserne af regionale 
skævheder og skævheder som følge af 
operatør.

Or. en

Begrundelse

For at få et tydeligt billede af det europæiske roamingmarked skal der på nationalt plan 
indsamles statistiske data for takster, mængder og indtægter i forbindelse med roaming.

I forbindelse med revisionen bør opmærksomheden i særlig grad rettes mod, at visse 
operatører utvivlsomt står over for højere engrosomkostninger end gennemsnittet som følge 
af særlige omstændigheder, der ligger uden for deres indflydelse (f.eks. lav 
befolkningstæthed, bjerg- eller øbeliggenhed, stor tilgang af turister inden for en kort periode 
osv.).

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 325
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen følger fortsat 
udviklingen i taksterne på markedet for 
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datakommunikationstjenester, inklusive 
sms'er og mms'er.   Kommissionen 
forelægger en rapport om udviklingen på 
markedet senest ...1. Hvis det skønnes 
nødvendigt, omfatter rapporten et forslag til 
indgriben og giver udtømmende 
begrundelser for de foreslåede 
foranstaltninger. Forslaget kan også 
fremsættes særskilt, hvis det findes 
begrundet af udviklingen på markedet eller 
manglen derpå.
__________
1 12 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

For om nødvendigt at sikre en hurtig regulering af datakommunikationstjenester, som den 
nuværende mangel på data ikke muliggør.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 326
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. Kommissionen følger fortsat 
udviklingen i taksterne på markedet for 
datakommunikationstjenester, inklusive 
sms'er og mms'er.   Kommissionen 
forelægger en rapport om udviklingen på 
markedet senest 12 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse. Hvis det 
skønnes nødvendigt, omfatter rapporten et 
forslag til indgriben og giver udtømmende 
begrundelser for de foreslåede 
foranstaltninger. Forslaget kan også 
fremsættes særskilt, hvis det findes 
begrundet af udviklingen på markedet eller 
manglen derpå.

Or. en



AM\660182DA.doc 59/70 PE 386.334v02-00

DA

Begrundelse

For om nødvendigt at sikre en hurtig regulering af datakommunikationstjenester, som den 
nuværende mangel på data ikke muliggør.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen

Ændringsforslag 327
Artikel 12, stk. 1 b (nyt)

1b. Kommissionen analyserer denne 
forordnings virkninger på 
konkurrencesituationen for mindre, 
uafhængige eller nye operatører.
Kommissionen forelægger en rapport 
senest ...1. Hvis det skønnes nødvendigt, 
omfatter rapporten et forslag til indgriben.
Forslaget kan også fremsættes særskilt, 
hvis det findes begrundet af udviklingen på 
markedet eller manglen derpå.
__________
1 12 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Or. en

Begrundelse

For om nødvendigt at sikre hurtig regulering til at forebygge negative virkninger for 
konkurrencen.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis 

Ændringsforslag 328
Artikel 12, stk. 1 b (nyt)

1b Kommissionen analyserer denne 
forordnings virkninger på 
konkurrencesituationen for mindre, 
uafhængige eller nye operatører.
Kommissionen analyserer navnlig, om 
mindre, uafhængige eller nye operatører er 
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udsat for diskriminerende takster.
Kommissionen bør i rapporten ligeledes 
anføre, om adgang på ikkediskriminerende 
betingelser for mindre, uafhængige eller 
nye operatører bør reguleres. Hvis det 
skønnes nødvendigt, omfatter rapporten et 
forslag til indgriben. Kommissionen 
forelægger en rapport senest … (12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse). Forslaget kan også 
fremsættes særskilt, hvis det findes 
begrundet af udviklingen på markedet eller 
manglen derpå".

Or. en

Begrundelse

Det vil tydeliggøre Kommissionens analyse, hvis konsekvenserne af denne forordning for 
mindre, uafhængige eller nye operatører undersøges.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 329
Artikel 12, stk. 1 c (nyt)

1c. Kommissionen offentliggør en årlig 
rapport om udviklingen i Fællesskabet 
inden for områder, der er omfattet af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at foretage en mere omfattende årlig revision.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 330
Artikel 13
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Udvalg udgår
1. Kommissionen bistås af det ved artikel 22 
i direktiv 2002/21/EF nedsatte 
Kommunikationsudvalg.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. de

Begrundelse

I lyset af de foreslåede tidsgrænser for direktivets gyldighedsperiode, er bestemmelserne i 
artikel 13 overflødige.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 331
Artikel 13

Udvalg udgår
1. Kommissionen bistås af det ved artikel 22 
i direktiv 2002/21/EF nedsatte 
Kommunikationsudvalg.
2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.

Or. en
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Begrundelse

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 332
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5a, stk. 1 til 4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf. 
dennes artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 333
Artikel 15

Gennemførelse udgår
De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning 
vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 
2.

Or. de

Begrundelse

I lyset af forslaget om at lade artikel 13 udgå er denne bestemmelse overflødig.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 334
Artikel 15

Gennemførelse udgår
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De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning 
vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 
2.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler 

Ændringsforslag 335
Bilag I

udgår

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget til artikel 3 betyder, at det er overflødigt at bevare bilag I.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar 

Ændringsforslag 336
Bilag I

udgår

Or. es

Ændringsforslag af Hannes Swoboda 

Ændringsforslag 337
Bilag I

udgår

Or. de
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Begrundelse

Bilag I udgår som følge af ændringsforslagene til artikel 3 (se ændringsforslag 146).

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 338
Bilag I

udgår

Or. en

Begrundelse

Bilag I udgår som følge af ændringsforslagene til artikel 3 (se ændringsforslag 139).

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli og Patrizia Toia 

Ændringsforslag 339
Bilag I, stk. 1, litra a & b 

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

a. med en faktor på 1,5, 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.

b. med en faktor på to, 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.

Or. it

Begrundelse

Nye undersøgelser viser, at der er behov for to beregningsfaktorer, fordi der er forskel på 
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omkostningerne i forbindelse med opkald, afhængigt af om de foretages til et nummer i eller 
uden for den medlemsstat, hvor det besøgte net findes. Undersøgelserne viser ligeledes, at den 
maksimale engrostakst, beregnet ved hjælp af faktorerne i henhold til Kommissionens forslag, 
ikke er nogen garanti for rimelige roamingtakster for forbrugerne. Derfor bør der indføres 
lavere takster for at beskytte forbrugerne samtidig med, at der stadig er plads til en avance 
for virksomhederne.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Ændringsforslag 340
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 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 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.

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

Takstgrænsen i dette bilag omfatter alle 
faste elementer som f.eks. opkaldsafgifter.

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.

Or. pl
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Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 341
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 taleopkald med oprindelse på det 
besøgte net, må ikke overstige et beløb pr. 
minut, der er lig med 
mobiltermineringstaksten offentliggjort i 
henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret
med en faktor på to:

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.

Taksterne i dette bilag omfatter alle faste 
elementer som opkaldsafgifter.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt takstloft på engrosniveau. Loftet er ikke underlagt gennemsnit og finder anvendelse, 
uanset hvor opkaldet ender. Formlen, der er baseret på Copenhagen Economics-rappporten, 
som er vedlagt dette forslag til forordning og indarbejdet som diskussionsgrundlag, ville 
aktuelt medføre en maksimumtakst på 25 eurocent.

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 342
Bilag I

Den totale engrostakst for foretagelse af et 
reguleret roamingopkald i henhold til artikel 

Den totale engrostakst for foretagelse af et 
reguleret roamingopkald i henhold til artikel 
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3 3 og 4
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 en operatør af 
et besøgt net må opkræve af en operatør 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 to for alle 
opkald til et offentligt mobiltelefonnet, 
uanset om det er i den medlemsstat, hvori 
det besøgte net er beliggende, eller i en 
anden medlemsstat end den, hvori det
besøgte net er beliggende.

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.

Or. en

Ændringsforslag af Hannes Swoboda 

Ændringsforslag 343
Bilag I, stk. 1 a (nyt)

1a. Ud over den maksimale takst i henhold 
til litra a) og b) kan mobiludbyderen tilbyde 
ekstra takster, som kunden kan vælge 
imellem.

Or. de
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Begrundelse

Mobiloperatører må kunne tilbyde ekstra takster ud over den planlagte standardtakst.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto og Margie Sudre 

Ændringsforslag 344
Bilag I, stk. 1 a (nyt)

1a. De yderligere omkostninger i 
forbindelse med de mest perifere regioners
afsideshed og opkald mellem det 
europæiske kontinent og de pågældende 
regioner skal føjes til disse takstgrænser for 
opkald, der foretages fra og til 
mobiloperatører med tilladelser, der kun 
dækker Fællesskabets mest perifere 
regioner.

Or. fr

Begrundelse

I de mest perifere regioner indebærer opkald langt større omkostninger end for andre 
europæiske operatører som følge af den manglende geografiske sammenhæng. De forventede 
takstgrænser ville tvinge andre europæiske operatører til at acceptere kunder fra operatører, 
der driver virksomhed i de mest perifere regioner, uden at kunne dække deres omkostninger, 
hvilket kunne overtale dem til at lukke deres destinationer for kunder fra operatører i 
regionerne i de mest perifere regioner.

Ændringsforslag af Hannes Swoboda 

Ændringsforslag 345
Bilag II

Udgår

Or. de
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Begrundelse

Bilag II udgår som følge af ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski 

Ændringsforslag 346
Bilag II; stk. 1, litra b

b. ”mobiltermineringstakst pr. operatør med 
stærk markedsposition” den
gennemsnitlige minuttakst (inklusive 
opkaldsafgifter) baseret på et treminutters
opkald i spidsbelastningsperioder, 
eksklusive moms og i den pågældende
medlemsstats nationale valuta, for 
terminering af taletelefoniopkald i 
operatørens mobiltelefonnet anvendt på hver 
enkelt operatør med stærk markedsposition 
som fastsat efter en metode, der er godkendt 
af den nationale tilsynsmyndighed

b. ”mobiltermineringstakst pr. operatør med 
stærk markedsposition” den
gennemsnitlige minuttakst (inklusive 
opkaldsafgifter) baseret på 
gennemsnitstaksten for et treminutters
opkald, eksklusive moms og i den 
pågældende
medlemsstats nationale valuta, for 
terminering af taletelefoniopkald i 
operatørens mobiltelefonnet anvendt på hver 
enkelt operatør med stærk markedsposition 
som fastsat efter en metode, der er godkendt 
af den nationale tilsynsmyndighed

Or. pl

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 347
◄Bilag II; stk. 2►

2. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst offentliggjort i 
henhold til artikel 10,
stk. 3, er gennemsnittet af de nationalt 
vægtede gennemsnitlige 
mobiltermineringstakster vægtet på basis af 
det samlede antal aktive abonnenter i
hver medlemsstat. Den beregnes ved brug af 
oplysningerne i stk. 3 nedenfor, som er
blevet indberettet til Kommissionen af de 
nationale tilsynsmyndigheder i
overensstemmelse med en anmodning i 
henhold til artikel 10, stk. 2 eller 4.

2. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst offentliggjort i 
henhold til artikel 10,
stk. 3, er den 75. percentil af de nationalt 
vægtede gennemsnitlige
mobiltermineringstakster vægtet på basis af 
det samlede antal aktive abonnenter i
hver medlemsstat. Den beregnes ved brug af 
oplysningerne i stk. 3 nedenfor, som er
blevet indberettet til Kommissionen af de 
nationale tilsynsmyndigheder i
overensstemmelse med en anmodning i 
henhold til artikel 10, stk. 2 eller 4. Hver 
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medlemsstat har samme vægt i beregningen 
af den 75. percentil af de nationalt vægtede 
gennemsnitlige mobiltermineringstakster.  
Hvis den 75. percentil af de nationalt 
vægtede gennemsnitlige
mobiltermineringstakster ligger mellem to 
medlemsstater, anvendes et simpelt 
gennemsnit af mobiltermineringstaksterne i 
de to medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Følger af Copenhagen Economics-rapporten.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna på vegne af PSE-gruppen 

Ændringsforslag 348
Bilag II; stk. 3, litra b

3. summen af alle aktive abonnenter pr. 
operatør med stærk markedsposition i
deres medlemsstat,

3. summen af det samlede antal 
mobiltermineringsminutter pr. operatør med 
stærk markedsposition i
deres medlemsstat,

Or. en

Begrundelse

Følger af Copenhagen Economics-rapporten.


