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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 39
Betragtning 1

(1) De høje takster, der skal betales af 
brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, 
når de benytter deres mobiltelefon under 
rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til 
bekymring hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit 
plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at 
detailtaksterne var meget høje, uden at der er 
en klar begrundelse herfor, at dette 
tilsyneladende var resultatet af en 
kombination af høje engrostakster, der 
opkræves af den udenlandske 
værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde 
en høj detailavance, der opkræves af 
kundens egen netoperatør, at nedsættelser af 
engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til 

(1) De høje takster, der skal betales af 
brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, 
når de benytter deres mobiltelefon under 
rejse i udlandet i Fællesskabet, har påvist et 
markedssvigt på dette område. De 
Europæiske Tilsynsmyndigheders Gruppe 
noterede på sit plenarmøde i maj 2005 
(bl.a.), at detailtaksterne var meget høje, 
uden at der er en klar begrundelse herfor, at 
dette tilsyneladende var resultatet af en 
kombination af høje engrostakster, der 
opkræves af den udenlandske 
værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde 
en høj detailavance, der opkræves af 
kundens egen netoperatør, at nedsættelser af 
engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til 
detailkunden, og at der var en stærk 
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detailkunden, og at der var en stærk 
sammenkædning af markederne i de 
forskellige medlemsstater.

sammenkædning af markederne i de
forskellige medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf

Ændringsforslag 40
Betragtning 1

(1) De høje takster, der skal betales af 
brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, 
når de benytter deres mobiltelefon under 
rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til 
bekymring hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit 
plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at 
detailtaksterne var meget høje, uden at der er 
en klar begrundelse herfor, at dette 
tilsyneladende var resultatet af en 
kombination af høje engrostakster, der 
opkræves af den udenlandske 
værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde 
en høj detailavance, der opkræves af 
kundens egen netoperatør, at nedsættelser af 
engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til 
detailkunden, og at der var en stærk 
sammenkædning af markederne i de 
forskellige medlemsstater.

(1) De høje takster, der skal betales af 
brugerne af de offentlige mobiltelefonnet, 
når de benytter deres mobiltelefon under 
rejse i udlandet i Fællesskabet, er en kilde til 
bekymring hos de nationale 
tilsynsmyndigheder. De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders Gruppe noterede på sit 
plenarmøde i maj 2005 (bl.a.), at 
detailtaksterne var meget høje, uden at der er 
en klar begrundelse herfor, at dette 
tilsyneladende var resultatet af en 
kombination af høje engrostakster, der 
opkræves af den udenlandske 
værtsnetoperatør, og også i mange tilfælde 
en høj detailavance, der opkræves af 
kundens egen netoperatør, at nedsættelser af 
engrostaksterne ofte ikke blev videregivet til 
detailkunden, og at der var en stærk 
sammenkædning af markederne i de 
forskellige medlemsstater. Selv om visse 
operatører for nylig har indført 
roamingtakster, som giver kunderne bedre 
betingelser, peger alt på, at priserne stadig 
er meget højere end priserne hos 
mobiloperatører og ikke i tilstrækkelig grad 
afspejler kundernes forventninger, 
herunder muligheden for at træffe en 
informeret beslutning. 

Or. en
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Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 41
Betragtning 1 a (ny)

1a) Detailpriserne faldt alene i 2006 med 
25 %. ERG's forventninger om, at 
netværksoperatørerne ville overføre 
prissænkningerne på engrosmarkedet til 
detailkunderne, er dermed blevet bekræftet. 

Or. de

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 42
Betragtning 4

(4) Henstillingen udpeger det nationale 
engrosmarked for internationale 
roamingtjenester på offentlige 
mobiltelefonnet som et relevant marked, der 
er underlagt forhåndsregulering. Det arbejde, 
der er blevet udført af de nationale 
tilsynsmyndigheder (både enkeltvis og inden 
for De Europæiske Tilsynsmyndigheders 
Gruppe) med at analysere de nationale 
engrosmarkeder for international roaming, 
har imidlertid vist, at det endnu ikke har 
været muligt for nogen national 
tilsynsmyndighed at gribe effektivt ind over 
for de høje engrostakster inden for 
international roaming på grund af 
vanskeligheden med at udpege virksomheder 
med en stærk markedsposition i lyset af de 
særlige forhold, der gør sig gældende inden 
for international roaming, bl.a. dens 
grænseoverskridende karakter.

(4) Henstillingen udpeger det nationale 
engrosmarked for internationale 
roamingtjenester på offentlige 
mobiltelefonnet som et relevant marked, der 
er underlagt forhåndsregulering. Det arbejde, 
der er blevet udført af de nationale 
tilsynsmyndigheder (både enkeltvis og inden 
for De Europæiske Tilsynsmyndigheders 
Gruppe) med at analysere de nationale 
engrosmarkeder for international roaming, 
har imidlertid vist, at det endnu ikke har 
været muligt for nogen national 
tilsynsmyndighed at gribe effektivt ind over 
for de høje engrostakster inden for 
international roaming på grund af 
vanskeligheden med at udpege virksomheder 
med en stærk markedsposition i lyset af de 
særlige forhold, der gør sig gældende inden 
for international roaming, bl.a. dens 
grænseoverskridende karakter. Det er derfor 
nødvendigt at undersøge behovet for en 
europæisk tilsynsmyndighed.

Or. en
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 43
Betragtning 11

(11) Detail- og engrosroamingmarkederne 
har deres helt egne særlige kendetegn, som 
begrunder ekstraordinære foranstaltninger, 
som går videre end de ordninger, der ellers 
står til disposition under 
rammebestemmelserne fra 2002.

udgår

Or. de

Begrundelse

Teksten er for uklar og bør derfor udelades.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ændringsforslag 44
Betragtning 12

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og 
engrosniveau for at beskytte 
roamingkundernes interesser, idet 
erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i 
lavere detailtakster for roaming, fordi der 
mangler incitamenter til at gøre det. På den 
anden side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, 
indebære risiko for at forstyrre det 
internationale roamingmarkeds funktion.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbyderne af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.  
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Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 45
Betragtning 12

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og 
engrosniveau for at beskytte 
roamingkundernes interesser, idet 
erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i 
lavere detailtakster for roaming, fordi der 
mangler incitamenter til at gøre det. På den 
anden side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, 
indebære risiko for at forstyrre det 
internationale roamingmarkeds funktion.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 46
Betragtning 12

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og engrosniveau 
for at beskytte roamingkundernes interesser, 
idet erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i 
lavere detailtakster for roaming, fordi der 
mangler incitamenter til at gøre det. På den 
anden side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, 
indebære risiko for at forstyrre det 
internationale roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør derfor pålægges regulerende 
forpligtelser på engrosniveau for at beskytte 
roamingkundernes interesser.

Or. en
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Begrundelse

Det er for stor en markedsintervention både at regulere på engros- og detailniveau med 
vidtrækkende konsekvenser for den europæiske telekommunikationsindustri og 
konkurrenceevnen. Formålet med forslaget, nemlig at nedsætte engrostaksterne i Europa, er 
prisværdigt, men regulering i detailleddet må være sidste udvej.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 47
Betragtning 12

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og engrosniveau 
for at beskytte roamingkundernes interesser, 
idet erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at gøre det. På den anden 
side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, indebære 
risiko for at forstyrre det internationale 
roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og engrosniveau 
for at beskytte roamingkundernes interesser, 
idet erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at gøre det. På den anden 
side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, indebære 
risiko for at forstyrre det internationale 
roamingmarkeds funktion. Det er især 
vigtigt at være opmærksom på risikoen for, 
at betingelserne for at levere 
roamingtjenester til mindre, uafhængige og 
nystartede operatører kan begrænse deres 
konkurrenceevne, så der hurtigt kan 
træffes de nødvendige foranstaltninger i 
tilfælde af bevisligt misbrug. 
Kommissionen bør analysere nærværende 
forordnings indvirkninger på 
konkurrenceevnen hos mindre, uafhængige 
og nystartede operatører.

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 48
Betragtning 12
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(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og engrosniveau 
for at beskytte roamingkundernes interesser, 
idet erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at gøre det. På den anden 
side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, indebære 
risiko for at forstyrre det internationale 
roamingmarkeds funktion.

(12) Der bør pålægges regulerende 
forpligtelser både på detail- og engrosniveau 
for at beskytte roamingkundernes interesser, 
idet erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for internationale 
roamingtjenester ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at gøre det. På den anden 
side kunne initiativer til at nedbringe 
niveauet i detailtaksterne uden at røre ved 
niveauet i de engrosomkostninger, der 
knytter sig til at levere tjenesterne, indebære 
risiko for at forstyrre det internationale 
roamingmarkeds funktion. Kommissionen 
bør især være opmærksom på nærværende 
forordnings indvirkninger på markedet og 
sikre, at konkurrencen ikke fordrejes, 
navnlig for så vidt angår mindre, 
uafhængige operatører og nye 
markedsdeltagere.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag fremhæves det, at nærværende forordning ikke skal have negative 
konsekvenser for konkurrenceevnen på det relevante marked.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 49
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde 
i kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 50
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft øjeblikkeligt og direkte i alle 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at takstgrænserne på både engros- og detailniveau træder i kraft 
øjeblikkeligt for at sikre prissænkninger. Dette er det primære mål med forordningen. På 
trods af operatørernes bebudede nedsættelser af engrospriserne forblev detailtaksterne høje. 
Der er derfor ikke brug for en "sunrise"-klausul.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 51
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt og bør gælde direkte i 
alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at afspejle udeladelsen af artikel 5 i Kommissionens 
forslag, hvori der fastsattes regulering af detailpriserne for opkald efter en tidsfrist på seks 
måneder.
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Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 52
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en tidsfrist på 12 måneder
til at tilpasse sig og bør gælde direkte i alle 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 53
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører seks måneder til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Så snart forordningen er færdiggjort, bør operatørerne have en rimelig, fastsat tidsfrist til at 
gennemføre de nødvendige ændringer.

Ændringsforslag af Ivo Belet

Ændringsforslag 54
Betragtning 13

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en rimelig tidsfrist til at 
tilpasse deres takster og udbud af tjenester 
for at sikre, at de overholdes, og bør gælde 
direkte i alle medlemsstater.

(13) De resulterende forpligtelser bør træde i 
kraft snarest muligt, men samtidig give de 
berørte operatører en tidsfrist på seks 
måneder til at tilpasse deres detailtakster og 
udbud af tjenester for at sikre, at de 
overholdes, og bør gælde direkte i alle 
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medlemsstater.

Or. nl

Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf

Ændringsforslag 55
Betragtning 13 a (ny)

13a) Det er nødvendigt at sikre, at 
mobiloperatørerne ikke som følge af denne 
forordning forværrer arbejdsvilkårene i 
sektoren.

Or. en

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 56
Betragtning 14

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

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen fordel ved at benytte betegnelsen "den europæiske hjemmemarkedsmetode". Det 
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vil være mere hensigtsmæssigt at benytte denne betragtning til at beskrive principperne for 
regulering af engrosmarkedet.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 57
Betragtning 14

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

(14) En fælles ordning med betegnelsen 
”den europæiske hjemmemarkedsmetode” 
bør benyttes til at sikre, at brugere af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtaletelefonitjenester, 
når de foretager eller modtager 
taletelefoniopkald, hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. 

Or. de

Ændringsforslag af Daniel Caspary

Ændringsforslag 58
Betragtning 14

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

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

mobiloperatørerne benytter ét sæt 
sammenhængende regelrammer baseret på 
objektive kriterier.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 4. Det bør i princippet være gratis at 
modtage opkald inden for EU's grænser. 

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 59
Betragtning 14

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

(14) En fælles ordning med betegnelsen 
”den europæiske hjemmemarkedsmetode” 
bør benyttes til at sikre, at brugere af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtaletelefonitjenester, 
når de foretager eller modtager 
taletelefoniopkald, ved at fastsætte standard 
gennemsnitspriser, som i højere grad 
afspejler de omkostninger, der er forbundet 
med at levere tjenesten, kombineret med 
maksimumtakster, samtidig med at 
brugerne sikres ret til at acceptere højere 
roamingtakster, hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. I lyset af de involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for en fælles ordning, således at 
mobiloperatørerne benytter ét sæt 
sammenhængende regelrammer baseret på 
objektive kriterier.

Or. en

Begrundelse

Afspejler den ændrede struktur bag maksimumtaksterne.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 60
Betragtning 14

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

(14) En fælles ordning med betegnelsen 
”den europæiske hjemmemarkedsmetode” 
bør benyttes til at sikre, at brugere af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse eller 
ophold i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale 
roamingtaletelefonitjenester, når de foretager 
eller modtager taletelefoniopkald eller 
tekstbeskeder, hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. I lyset af de involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for en fælles ordning, således at 
mobiloperatørerne benytter ét sæt 
sammenhængende regelrammer baseret på 
objektive kriterier. Det er vigtigt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og operatører 
i forbindelse med indførelsen af den fælles
ordning er opmærksomme på den særlige 
situation for borgere, som bor og arbejder i 
grænseregioner, der støder op til andre 
medlemsstater, samt virksomheder i samme 
situation. Der bør uafhængigt af 
nærværende forordning vedtages særlige 
foranstaltninger for at forhindre, at 
brugerne skal betale omkostningerne for 
utilsigtet roaming. Da der ikke eksisterer en 
europæisk tilsynsmyndighed, er det 
Kommissionens opgave at fremlægge en 
situationsrapport om dette emne i 2008.

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 
er underlagt utilsigtet roaming (dvs. at de er underlagt andre, grænseoverskridende, 
operatører, når de opholder sig i deres "hjemland").
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Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 61
Betragtning 14 a (ny)

14a) I betragtning af ovennævnte 
betragtninger skal den mest effektive og 
proportionale ordning til regulering af 
engrospriserne for udgående internationale 
roamingopkald på fællesskabsniveau 
fastsætte en gennemsnitlig maksimumpris, 
som beregnes af operatøren ud fra det antal 
minutter, som opkaldet varer.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen fordel ved at benytte betegnelsen "den europæiske hjemmemarkedsmetode". Det 
vil være mere hensigtsmæssigt at benytte denne betragtning til at beskrive principperne for 
regulering af engrosmarkedet.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 62
Betragtning 15

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 
internationale roamingopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 63
Betragtning 15

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

(15) En effektiv og proportional ordning for 
regulering af takstniveauet for internationale 
roamingopkald i overensstemmelse med 
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overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau.

ovennævnte overvejelser består i at fastsætte 
maksimale minuttakster på fællesskabsplan 
på engrosniveau.

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 64
Betragtning 15

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 
internationale roamingopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau.

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 
internationale roamingopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på 
engrosniveau.

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 65
Betragtning 15

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 
internationale roamingopkald i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på både 
detail- og engrosniveau.

(15) Den mest effektive og proportionale 
ordning for regulering af takstniveauet for 
udgående og indgående internationale 
roamingopkald og tekstbeskeder i 
overensstemmelse med ovennævnte 
overvejelser består i at fastsætte maksimale 
minuttakster på fællesskabsplan på engros-
og detailniveau eller indførelse af et 
beregningssystem for en 
forbrugerbeskyttelsestakst for roaming på 
detailniveau..
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Or. en

Begrundelse

Roamingtjenester skal omfatte alle tjenester: taletelefoni, tekstbeskeder, opkald fra udlandet, 
modtagelse af opkald. Forbrugerbeskyttelsestaksten skal beregnes på en sådan måde, at der 
kan indføres en automatisk fastsættelse af en maksimal detailpris. 

Ændringsforslag af Ivo Belet

Ændringsforslag 66
Betragtning 15 a (ny)

15a) For at give mulighed for at tilbyde 
innovative pristilbud skal hjemmeudbydere 
have lov til at afvige fra 
maksimumtaksterne på detailniveau, hvis 
kunden udtrykkeligt anmoder herom.

Or. nl

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 67
Betragtning 15 a (ny)

15a) En værtsnetoperatør på engrosniveau 
skal have mulighed for at opkræve takster 
af enhver anden operatør, som ligger over 
en gennemsnitlig maksimumtakst på 
engrosniveau. På detailniveau bør der 
indføres en maksimal 
forbrugerbeskyttelsestakst pr. minut for nye 
og eksisterende kunder, medmindre de 
bevidst vælger en anden takst.

Or. en
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Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 68
Betragtning 16

(16) Den fælles ordning bør sikre, at 
detailtakster for international roaming 
mere rimeligt afspejler de underliggende 
omkostninger, der er forbundet med at 
levere tjenesten, end det hidtil har været 
tilfældet, samtidig med at operatørerne
tillades at konkurrere ved at differentiere 
deres udbud og tilpasse deres takststruktur 
til markedsforholdene og forbrugernes 
præferencer.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 69
Betragtning 16 a (ny)

16a) For at sikre beskyttelse af udsatte 
roamingkunder bør operatørerne også, 
uden ekstra omkostninger for kunden, 
foreslå et detailtilbud, hvor prisen på 
udgående internationale roamingopkald 
ikke overstiger et fastsat maksimumbeløb 
pr. minut, og hvor prisen på indgående 
internationale roamingopkald ikke 
overstiger et fastsat maksimumbeløb pr. 
minut.

Or. fr

Begrundelse

De betænkeligheder, der henvises til i den oprindelige udgave af denne betragtning, er 
allerede blevet behandlet i det ovenstående. Denne betragtning bør benyttes til en mere 
præcis beskrivelse af, hvordan udsatte detailkunder kan beskyttes.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 70
Betragtning 17

(17) Den fælles ordning bør være enkel at 
gennemføre og overvåge for at lette den 
administrative byrde mest muligt både for 
de operatører, som berøres af de krav, den 
stiller, og for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der har til opgave at 
overvåge og håndhæve den.

udgår

Or. deJustification

Dette er indlysende og bør udelades for at sikre bedre lovgivning.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 71
Betragtning 17

(17) Den fælles ordning bør være enkel at 
gennemføre og overvåge for at lette den 
administrative byrde mest muligt både for de 
operatører, som berøres af de krav, den 
stiller, og for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der har til opgave at 
overvåge og håndhæve den.

(17) Den fælles ordning bør være enkel at 
gennemføre og overvåge for at lette den 
administrative byrde mest muligt både for de 
operatører, som berøres af de krav, den 
stiller, og for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der har til opgave at 
overvåge og håndhæve den. Med henblik på 
at forenkle beregningen af maksimum 
engros- og detailtakster indeholder 
nærværende forordning specifikke værdier, 
angivet i euro. Dette forbedrer 
gennemsigtigheden for kunderne og øger 
reguleringssikkerheden og 
forudsigeligheden.

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 72
Betragtning 17 a (ny)
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17a) For i fremtiden at undgå en situation, 
hvor de enkelte mobiloperatører ikke 
overfører deres besparelser på 
engrosniveau til detailkunderne, skal 
operatørerne pålægges at forelægge 
tilsynsmyndigheden dokumentation for 
deres nedsættelse af detailpriserne.

Or. de

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 73
Betragtning 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde 
for de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens 
hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) De gennemsnitlige engrostakster bør 
tage højde for de forskellige elementer, der 
indgår i et internationalt roamingopkald 
(herunder generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering).

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at engrostakster bør fastsættes ud fra et 
gennemsnitligt beregningsgrundlag.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 74
Betragtning 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde 
for de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 

(18) Gennemsnits- og maksimumstaksterne
bør tage højde for de forskellige engros- og 
detailelementer, der indgår i et internationalt 
roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
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terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens 
hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering).

Or. fr

Begrundelse

Den ændrede betragtning gør det nødvendigt at henvise til både gennemsnitstaksterne (for det 
foreslåede takstloft på engrosmarkedet og for den foreslåede gennemsnitstakst på 
detailmarkedet) og til maksimumtaksterne (for forbrugerbeskyttelsestaksten). Ændringen 
nødvendiggør også en udtrykkelig henvisning til omkostningerne ved detailsalg, som 
Kommissionen undlod at tage stilling til i sin konsekvensanalyse.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 75
Betragtning 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for 
de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens 
hjemland eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for 
de forskellige relevante elementer, der 
indgår i et internationalt roamingopkald og 
modtagelse heraf (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering).

Or. es

Begrundelse

For at sikre sammenhæng med Kommissionens forslag bør der også henvises til opringninger 
og modtagelse af opkald. Derudover, og i henhold til ændringsforslag 10 (bilag I), er det 
nødvendigt at udelade henvisningen til forskellene i de underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale roamingtjenester dels for opkald til en destination i et 
besøgt land, og dels for opkald tilbage til roamingkundens hjemland eller et tredjeland i 
Fællesskabet.
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Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 76
Betragtning 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde 
for de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens hjemland 
eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Taksterne bør tage højde for alle 
relevante elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens hjemland 
eller et tredjeland i Fællesskabet. Af hensyn 
til forenkling bør maksimumtaksterne på 
engrosniveau udtrykkes som en fælles 
maksimumgrænse.

Or. en

Begrundelse

Afspejler den ændrede struktur bag prisloftet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 77
Betragtning 18

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for 
de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens hjemland 
eller et tredjeland i Fællesskabet.

(18) Maksimumstaksterne bør tage højde for 
de forskellige elementer, der indgår i et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering) og forskellene i de 
underliggende omkostninger, der er 
forbundet med at levere internationale 
roamingtjenester dels for opkald til en 
destination i et besøgt land, og dels for 
opkald tilbage til roamingkundens hjemland 
eller et tredjeland i Fællesskabet. Derudover 
bør den maksimale engrostakst tage højde 
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for regionale skævheder og forskelle 
mellem operatørerne, navnlig som følge af 
særlige omstændigheder som f.eks. 
beliggenhed, stor tilgang af turister inden 
for en kort periode osv.

Or. en

Begrundelse

Visse operatører står utvivlsomt over for højere engrosomkostninger end gennemsnittet som 
følge af særlige omstændigheder, der ligger uden for deres indflydelse. Dette bør der tages 
højde for i forbindelse med fastsættelsen af det maksimale engrosloft.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 78
Betragtning 19

(19) Maksimumstaksten for levering af et 
internationalt roamingopkald på 
engrosniveau bør være baseret på den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst pr. 
minut for operatører med en stærk 
markedsposition, idet disse 
termineringstakster i forvejen er underlagt 
tilsyn i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002 og derfor bør 
fastsættes ved henvisning til princippet om 
omkostningsbaserede takster. I betragtning 
af de særlige kendetegn ved markedet for 
opkaldsterminering på individuelle 
offentlige mobiltelefonnet og den 
internationale roamings 
grænseoverskridende karakter frembyder de 
endvidere et stabilt grundlag for regulering, 
som er repræsentativt for 
omkostningsstrukturen i mobiltelefonnet i 
hele Fællesskabet. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst er et pålideligt 
benchmark for de centrale 
omkostningskomponenter på engrosniveau, 
og en maksimumsengrostakst baseret på et 
passende multiplum af denne gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst bør derfor give 

(19) Maksimumstaksten for levering af et 
internationalt roamingopkald på 
engrosniveau bør være baseret på den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst pr. 
minut (MTR) for operatører med en stærk 
markedsposition, idet disse 
termineringstakster i forvejen er underlagt 
tilsyn i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002 og derfor bør 
fastsættes ved henvisning til princippet om 
omkostningsbaserede takster. I betragtning 
af de særlige kendetegn ved markedet for 
opkaldsterminering på individuelle 
offentlige mobiltelefonnet og den 
internationale roamings 
grænseoverskridende karakter frembyder de 
endvidere et stabilt grundlag for regulering, 
som er repræsentativt for 
omkostningsstrukturen i mobiltelefonnet i 
hele Fællesskabet. Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst er et pålideligt 
benchmark for de centrale 
omkostningskomponenter på engrosniveau, 
og en maksimumsengrostakst baseret på et 
passende multiplum af denne gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst bør derfor give 
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sikkerhed for, at de reelle omkostninger i 
forbindelse med levering af regulerede 
roamingtjenester kan blive dækket ind.

sikkerhed for, at de reelle omkostninger i 
forbindelse med levering af regulerede 
roamingtjenester kan blive dækket ind. Den 
nuværende gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst anslås til 11,41 
eurocent.  For en mobiltermineringstakst 
på dette niveau vil det være 
hensigtsmæssigt at fastsætte koefficienten 
til 3 for udgående opkald inden for EU's 
grænser (0,34 euro) og for udgående lokale 
opkald (0,23 euro).

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke forefindes en oversigt over de samlede omkostninger i forbindelse med et 
roamingopkald på et udenlandsk net, er det berettiget og rimeligt over for kunderne at 
fastsætte takstgrænser for udgående opkald inden for EU's grænser og udgående "lokale" 
opkald. Visse operatører står utvivlsomt over for højere engrosomkostninger end 
gennemsnittet som følge af særlige omstændigheder, der ligger uden for deres indflydelse. 
Dette bør der tages højde for i forbindelse med fastsættelsen af det maksimale engrosloft.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 79
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde 
på detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret 
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt 
råderum til at differentiere de produkter, de 
tilbyder kunderne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 80
Betragtning 20
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(20) Den maksimumstakst, der bør gælde 
på detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret 
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt 
råderum til at differentiere de produkter, de 
tilbyder kunderne.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 81
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde 
på detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret 
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt 
råderum til at differentiere de produkter, de 
tilbyder kunderne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 82
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde på 
detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret 
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 

(20) Gennemsnits- og maksimumstakster, 
der bør gælde på detailniveau, bør give 
roamingkunder sikkerhed for, at de ikke 
betaler en for høj takst, når de foretager et 
reguleret roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
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kunderne. kunderne.

Or. fr

Begrundelse

Den ændrede betragtning, for så vidt angår detailmarkedet, gør det nødvendigt at henvise til 
både gennemsnitstaksterne (for det foreslåede takstloft på detailmarkedet og for den 
foreslåede gennemsnitstakst på detailmarkedet) og til maksimumtaksterne (for 
forbrugerbeskyttelsestaksten).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 83
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde 
på detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret 
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
kunderne.

(20) Beregningssystemet for en
forbrugerbeskyttelsestakst for roaming bør 
give roamingkunder sikkerhed for, at de ikke 
betaler en for høj takst, når de foretager eller 
modtager et reguleret roamingopkald eller 
tekstbesked, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
kunderne.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten skal beregnes på en sådan måde, at der kan indføres en 
automatisk fastsættelse af en maksimal detailpris.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 84
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde på 
detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj
takst, når de foretager et reguleret
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 

(20) Den maksimumstakst for eurotaksten, 
der bør gælde på detailniveau, bør give 
roamingkunder sikkerhed for, at de ikke 
betaler en urimelig takst, når de foretager et 
reguleret roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
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kunderne. kunderne.

Or. de

Begrundelse

Det skal præciseres, at en given og rimelig maksimumgrænse for eurotaksten ikke må 
overskrides. 

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 85
Betragtning 20

(20) Den maksimumstakst, der bør gælde på 
detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler en for høj 
takst, når de foretager et reguleret
roamingopkald, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
kunderne.

(20) De maksimumtakster, der bør gælde på 
detailniveau, bør give roamingkunder 
sikkerhed for, at de ikke betaler mere end en 
angivet maksimumtakst, når de foretager 
eller modtager et reguleret roaming 
taleopkald, som ligger tættere på de 
omkostninger, der er forbundet med at 
levere tjenesten, samtidig med at 
hjemmeoperatøren får tilstrækkeligt råderum 
til at differentiere de produkter, de tilbyder 
kunderne.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 86
Betragtning 20 a (ny)

20a) Hjemmeudbydere skal forpligtes til at 
tilbyde alle kunder en 
"forbrugerbeskyttelsestakst", som fastsat i 
artikel 4a, som kan kombineres med alle 
andre detailtakster. Både eksisterende og 
nye kunder bør automatisk tildeles denne 
forbrugerbeskyttelsestakst, samtidig med at 
de opretholder de øvrige elementer i deres 
abonnement, men bør have mulighed for at 
vælge en anden takst, uden yderligere 
omkostninger og begrænsninger af de 
eksisterende elementer i deres abonnement. 
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Denne valgfrie tilgang er en fordel for 
kunderne og giver operatørerne et 
incitament til at tilbyde mere 
konkurrencedygtige takstordninger på 
detailniveau.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten er den mest overskuelige og gennemsigtige takst for kunderne. 
De bør derfor automatisk have den tilbudt, medmindre de udtrykkeligt vælger en anden 
takstordning. Denne tilgang giver operatørerne et incitament til at tilbyde mere innovative og 
konkurrencedygtige takstordninger.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 87
Betragtning 21

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist 
på seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at takstgrænserne på både engros- og detailniveau træder i kraft 
øjeblikkeligt for at sikre prissænkninger. Dette er det primære mål med forordningen. På 
trods af operatørernes bebudede nedsættelser af engrospriserne forblev detailtaksterne høje. 
Der er derfor ikke brug for en "sunrise"-klausul.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 88
Betragtning 21
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(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist 
på seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 89
Betragtning 21

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist 
på seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør ad 
frivillighedens vej tilpasse deres 
detailtakster, således at nærværende 
forordnings indvirkninger bliver tydelig for 
kunderne.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at takstgrænserne på både engros- og detailniveau træder i kraft 
øjeblikkeligt for at sikre prissænkninger. Dette er det primære mål med forordningen. På 
trods af operatørernes bebudede nedsættelser af engrospriserne forblev detailtaksterne høje. 
Der er derfor ikke behov for en "sunrise"-klausul.
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Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 90
Betragtning 21

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist 
på seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist på tre måneder til at indføre en 
eurotarif.

Or. de

Begrundelse

Eurotaksten bør indføres efter en fastsat tidsfrist.

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 91
Betragtning 21

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på 
seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til den
forbrugerbeskyttelsestakst, der er fastsat i 
denne forordning. En tidsfrist på seks 
måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

Or. en
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Begrundelse

Fastsættelsen af en forbrugerbeskyttelsestakst på fællesskabsplan er den mest pålidelige måde 
til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 92
Betragtning 21

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester for opkald, der foretages 
under roaming i udlandet, og som er 
omfattet af denne forordning, bør gives en 
tidsfrist, inden for hvilken de ad 
frivillighedens vej bør tilpasse deres 
detailtakster til de maksimumsgrænser, der 
er fastsat i denne forordning. En tidsfrist på 
seks måneder er passende for at give 
markedsaktørerne mulighed for at foretage 
de fornødne tilpasninger.

(21) Udbyderne af internationale 
roamingtjenester bør gives en tidsfrist, inden 
for hvilken de ad frivillighedens vej bør 
tilpasse deres detailtakster til de 
maksimumsgrænser, der er fastsat i denne 
forordning. En tidsfrist på seks måneder er 
passende for at give markedsaktørerne 
mulighed for at foretage de fornødne 
tilpasninger.

Or. en

Begrundelse

Roamingtjenester skal omfatte alle tjenester: taletelefoni, tekstbeskeder, opkald fra udlandet, 
modtagelse af opkald.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 93
Betragtning 22

(22) Tilsvarende bør der gælde en 
maksimumsgrænse for de takster, som 
roamingkunder kan blive afkrævet for at 
modtage taletelefoniopkald under roaming 
i udlandet i Fællesskabet, således at det 
sikres, at disse takster i højere grad 
afspejler omkostningerne i forbindelse med 
at levere denne tjeneste, og således at 
kunderne får større vished for, hvor høje 
takster de påfører sig ved at svare på opkald 
på deres mobiltelefon i udlandet.

udgår
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Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 4. Det bør i princippet være gratis at 
modtage opkald inden for EU's grænser.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 94
Betragtning 23

(23) Denne forordning bør ikke berøre 
innovative udbud til kunderne, som er 
gunstigere end de maksimumsminuttakster, 
der er indeholdt i denne forordning.

(23) Denne forordning bør ikke berøre 
innovative udbud til kunderne.

Or. de

Begrundelse

Ved ikke at regulere de internationale roamingtakster på detailniveau bevares udbydernes 
mulighed for at tilbyde kunderne innovative og billige tilbud.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 95
Betragtning 23

(23) Denne forordning bør ikke berøre 
innovative udbud til kunderne, som er 
gunstigere end de maksimumsminuttakster, 
der er indeholdt i denne forordning.

(23) Denne forordning bør ikke berøre 
innovative udbud til kunderne, som er 
gunstigere end de foranstaltninger, der er 
indeholdt i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 96
Betragtning 23 a (ny)

23a) Trafikstyringsmetoder kan bidrage til 
at sikre, at brugerne altid betaler den 
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laveste roamingtakst på markedet, men kan 
også begrænse kundernes valgmuligheder.  
Brugerne bør også have mulighed for 
manuelt at vælge et foretrukket net.

Or. en

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 97
Betragtning 23 a (ny)

23a) Konkurrenceevne og innovation er to 
vigtige elementer for 
telekommunikationssektoren, og 
operatørerne bør derfor i deres valg af 
teknologiske metoder til gennemførelse af 
nærværende forordning prioritere 
teknologineutralitet over vedtagne 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Hvis operatørerne har innovative ideer, som letter gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
fastsættes i denne forordning, skal disse ideer prioriteres for ikke at hæmme 
konkurrenceevnen og innovationen i sektoren.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 98
Betragtning 24

(24) Takstkravene i denne forordning bør 
finde anvendelse, uanset om 
roamingkunderne har en kontrakt om 
forudgående eller efterfølgende afregning 
med deres hjemmeudbyder, således at det 
sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder 
ind under dens bestemmelser.

(24) Takstkravene i denne forordning bør 
finde anvendelse, uanset om 
roamingkunderne har en kontrakt om 
forudgående eller efterfølgende afregning 
med deres hjemmeudbyder, således at det 
sikres, at alle brugere af mobiltelefoni falder 
ind under dens bestemmelser. Kunder, som 
allerede har mobiltelefonkontrakter, skal 
have mulighed for at vælge 
forbrugerbeskyttelsestaksten for roaming i 
henhold til kontraktbestemmelserne. 
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Operatørerne bør aktivt informere alle 
kunder om de betingelser, som gælder for 
forbrugerbeskyttelsestaksten.

Or. en

Begrundelse

Kunder kan have langtidskontrakter, som de ønsker at ændre til en ny kontrakt. Alle 
kontraktuelle aftaler vedrørende mobiltjenester bør under alle omstændigheder give mulighed 
for at vælge den kommende forbrugerbeskyttelsestakst. Roamingtjenester skal omfatte alle 
tjenester, lige fra taletelefoni og tekstbeskeder til opkald fra udlandet og modtagelse af 
opkald.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 99
Betragtning 25

(25) Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst, der benyttes med 
henblik på denne forordning, bør være 
baseret på oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og bør offentliggøres af 
Kommissionen med regelmæssige 
mellemrum. Operatører, der er underlagt 
forpligtelserne i denne forordning, bør gives 
en rimelig tidsfrist til at sikre, at deres
takster holder sig inden for de 
maksimumstakster, der fastsættes ved denne 
offentliggørelse.

(25) Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst, der benyttes med 
henblik på denne forordning, bør være 
baseret på oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og bør offentliggøres af 
Kommissionen med regelmæssige 
mellemrum. Den nuværende 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
anslås til 11,41 eurocent. Operatører, der er 
underlagt forpligtelserne i denne forordning, 
bør gives en rimelig tidsfrist til at sikre, at 
deres takster holder sig inden for de 
maksimumstakster, der fastsættes ved denne 
offentliggørelse.

Or. en

Begrundelse

Den gennemsnitlige mobiltermineringstakst skal nævnes her for at gøre det lettere at forstå de 
tal, der anføres i artikel 3 og 4 (ny).

Ændringsforslag af Daniel Caspary

Ændringsforslag 100
Betragtning 26
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(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester efter anmodning og 
gratis give deres roamingkunder mulighed 
for nemt at få oplyst de roamingtakster, der 
gælder for dem i den pågældende besøgte 
medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer 
også, at udbyderne giver oplysning om 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og at de regelmæssigt og i 
tilfælde af større takstændringer giver deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne.

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

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag til artikel 4. Det bør i princippet være gratis at 
modtage opkald inden for EU's grænser.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 101
Betragtning 26

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

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



AM\660783DA.doc PE 384.658v03-00 35/102 AM\

DA

roamingtaksterne. kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne.

Or. en

Begrundelse

Roamingtjenester skal omfatte alle tjenester: taletelefoni, tekstbeskeder, opkald fra udlandet, 
modtagelse af opkald.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 102
Betragtning 26

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

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse 
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester efter anmodning og 
gratis oplyse deres roamingkunder om de 
roamingtakster, der gælder for dem i den 
pågældende besøgte medlemsstat. Disse 
oplysninger bør omfatte takster for 
udgående og indgående taletelefoniopkald 
og afsendelse og modtagelse af data fra et 
tilgængeligt net i den besøgte medlemsstat. 
Oplysningerne fremhæver forskellene på 
takster i og uden for 
spidsbelastningsperioder og andre 
tidsbestemte variationer. En roamingkunde 
har en time efter indrejse i en anden 
medlemsstat ret til at modtage en sms fra 
sin hjemmeudbyder med en oversigt over 
takstoplysninger. Ovennævnte detaljerede 
oplysninger bør fremsendes automatisk.
Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysning om 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og at de regelmæssigt og i 
tilfælde af større takstændringer giver deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne. Navnlig skal 
hjemmeudbydere regelmæssigt og i samme 
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omfang som kunderne informeres om 
roamingtakster og give alle roamingkunder 
fuldstændige oplysninger om de 
betingelser, der er gældende for 
eurotaksten.

Or. en

Begrundelse

Er nødvendig af hensyn til de forbedrede gennemsigtighedsforanstaltninger.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 103
Betragtning 26

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

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse 
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester efter anmodning og 
gratis give deres roamingkunder mulighed 
for nemt at få oplyst de roamingtakster, der 
gælder for dem i den pågældende besøgte 
medlemsstat. Kunden skal, hvor det er 
muligt, inden for en time efter at være rejst
ind i en besøgt medlemsstat modtage en 
meddelelse, hvori han/hun oplyses om, 
hvordan han/hun efter anmodning og 
gratis kan modtage oplysninger om 
roamingtakster. Disse oplysninger bør 
omfatte takster for udgående og indgående 
taletelefoniopkald og afsendelse og 
modtagelse af data, både i og uden for 
spidsbelastningsperioder, fra alle 
tilgængelige net i den besøgte medlemsstat. 
Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysning om 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og at de regelmæssigt og i 
tilfælde af større takstændringer giver deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne. Hjemmeudbydere skal 
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også på kundernes anmodning, og når der 
tegnes abonnement, give alle 
roamingkunder fuldstændige oplysninger 
om de betingelser, der er gældende for 
eurotaksten.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighed er en forudsætning for, at kunderne kan træffe informerede beslutninger.  
Når kunder rejser ind i en ny medlemsstat, bør de informeres om, at der er tilgængelige 
oplysninger om roamingtakster. Det er dog at foretrække, at kunden selv skal vælge at få vist 
oplysningerne for ikke at overbebyrde ham/hende med overflødige oplysninger.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 104
Betragtning 26

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

(26) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for foretagelse og modtagelse 
af roamingopkald i Fællesskabet og hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet bør hjemmeudbyderne af 
mobiltelefonitjenester gratis give deres 
roamingkunder, når disse benytter sig af 
roaming i en anden medlemsstat, præcise 
og uddybende oplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for dem i alle 
netværk i den pågældende besøgte 
medlemsstat. Gennemsigtighed indebærer 
også, at udbyderne giver oplysning om 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og at de regelmæssigt og i 
tilfælde af større takstændringer giver deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne, navnlig for så vidt angår 
forbrugerbeskyttelsestaksten.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Renato Brunetta og Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 105
Betragtning 26 a (ny)

26a) For at sikre den grænseoverskridende 
bevægelighed for kunder, der rejser som 
turister frem for af forretningsmæssige 
årsager, skal hjemmeudbyderne forpligtes 
til på kundens anmodning at informere 
kunden om de laveste takster i den 
medlemsstat, der skal besøges, og/eller 
under alle omstændigheder fastsætte en 
specifik roamingtakst for turister.

Or. it

Begrundelse

Kræver ingen yderligere forklaring.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 106
Betragtning 27

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

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

oplysninger om anvendelsen af denne 
forordning til disposition for 
mobiltelefonbrugerne. De bør endvidere 
foretage detaljerede undersøgelser af de 
forskellige nationale roamingmarkeder og 
skal navnlig indsamle data om mængden af 
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, således at Kommissionen kan 
tage højde for dem i forbindelse med 
evalueringsprocessen. 

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, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 107
Betragtning 27

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

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

forordning til disposition for 
mobiltelefonbrugerne. Resultaterne af 
denne overvågning skal offentliggøres hver 
sjette måned. Der gives oplysninger separat 
til erhvervskunder og kunder med 
forudgående og efterfølgende afregning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at imødekomme behovet for at styrke de nationale 
tilsynsmyndigheders overvågning og sikre gennemsigtighed i denne overvågning.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 108
Betragtning 27

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

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

Or. en
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Begrundelse

Kommissionen skal have adgang til oplysninger fra de nationale tilsynsmyndigheder, når det 
er nødvendigt.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 109
Betragtning 27 a (ny)

27a) For at sikre den fri konkurrence i EU 
skal de nationale tilsynsmyndigheder sørge 
for at gennemføre en forsyningspligt for de 
besøgte net.

Or. en

Begrundelse

Mindre operatører er nødt til at have sikkerhed for, at de til enhver tid har adgang til de 
besøgte net.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 110
Betragtning 27 a (ny)

27a) National roaming i perifere regioner, 
hvor mobiltelefonlicenserne adskiller sig 
fra de licenser, der udstedes i resten af det 
nationale område, bør nyde godt af 
prissænkninger, som svarer til de priser, 
der anvendes på det internationale 
roamingmarked. Gennemførelsen af denne 
forordning skal ikke føre til, at kunder, der 
benytter nationale roamingtjenester, stilles 
dårligere rent prismæssigt end kunder, der 
benytter internationale roamingtjenester. 
De nationale myndigheder skal i den 
henseende have mulighed for at vedtage 
supplerende lovbestemmelser.

Or. fr
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Begrundelse

Gennemførelsen af denne forordning skal ikke føre til, at kunder, der benytter nationale 
roamingtjenester, stilles dårligere rent prismæssigt end kunder, der benytter internationale 
roamingtjenester.

Ændringsforslag af András Gyürk

Ændringsforslag 111
Betragtning 27 a (ny)

27a) I betragtning af, at de nye 
mobilkommunikationstjenester vinder 
stadig større indpas på andre områder end 
lydtransmission, bør denne forordning give 
mulighed for også at overvåge 
markedsprocesserne på disse nye områder. 
Kommissionen skal derfor beskytte 
forbrugernes interesser, samtidig med at 
den sørger for at undgå unødvendige 
indgreb i markedsmekanismerne, og den 
skal til det formål foretage en mere intensiv 
overvågning af det internationale marked 
for mobilkommunikation med 
udgangspunkt i bestemmelserne om 
roamingtakster for taletelefoniopkald, samt 
om nødvendigt være forberedt på at sænke 
urimeligt høje priser, på baggrund af 
oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder.

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.
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Ændringsforslag af Miloslav Ransdorf

Ændringsforslag 112
Betragtning 27 a (ny)

27a) De nationale tilsynsmyndigheder skal 
også overvåge nærværende forordnings 
indvirkning på priserne på markedet for 
jordbaserede mobiltelefontjenester. 

Or. en

Begrundelse

Mindre operatører er nødt til at have sikkerhed for, at de til enhver tid har adgang til de 
besøgte net.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 113
Betragtning 29

(29) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Forslaget om at fastsætte øvre grænser for engrostakster betyder, at denne bestemmelse 
bliver overflødig.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 114
Betragtning 29

(29) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 

(29) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
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afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen.

afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Kommissionen 
bør især have bemyndigelse til at vedtage 
ændringsforslag til nærværende 
forordnings bilag med henblik på at 
tilpasse dem til den tekniske udvikling eller 
markedsudviklingen. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, som har til 
formål at ændre ikkevæsentlige 
bestemmelser i denne forordning, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 115
Betragtning 30

(30) Eftersom målene for den påtænkte 
handling, nemlig at oprette en fælles 
ordning, der skal sikre, at brugerne af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtjenester, når de 
foretager eller modtager mobiltelefonopkald, 
hvorved der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem 
mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan 
opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, 
harmoniseret og passende måde og dermed 
bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(30) Eftersom målene for den påtænkte 
handling, nemlig at oprette en fælles 
ordning, der skal sikre, at brugerne af 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Fællesskabet ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtjenester, når de 
foretager eller modtager mobiltelefonopkald, 
hvorved der sikres et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem 
mobiltelefonoperatørerne sikres, ikke kan 
opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, 
harmoniseret og passende måde og dermed 
bedre kan opfyldes på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet vedtage foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5.

Or. de
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Begrundelse

Dette er indlysende og bør udelades for at sikre bedre lovgivning.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 116
Betragtning 31

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

(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest 18 måneder efter 
ikrafttrædelsen for at sikre, at den fortsat er 
nødvendig og afpasset de gældende forhold 
på det elektroniske kommunikationsmarked 
på det pågældende tidspunkt. Forordningen 
udløber under alle omstændigheder tre år 
efter dens ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Forordningen skal tages op til revision efter 18 måneder. Der skal ligeledes erindres om, at et 
prisregulerende instrument vil have en væsentlig indvirkning på markedsudviklingen. 
Forordningen bør derfor være tidsbegrænset.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 117
Betragtning 31

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

(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest to år efter ikrafttrædelsen for 
at afgøre, hvorvidt den fortsat er nødvendig 
og afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt, samt hvorvidt 
markederne kræver fortsat regulering, 
ophævelse af de resterende forpligtelser 
eller indførelse af nye bestemmelser 
Forordningen bør udløbe efter denne 
revision og under alle omstændigheder 
senest tre år efter ikrafttrædelsesdatoen. 

Or. en
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Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 118
Betragtning 31

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

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

Or. fr

Begrundelse

I overensstemmelse med god reguleringspraksis påhviler det de parter, der ønsker at gribe 
ind på et marked, at påvise, at det pågældende indgreb er nødvendigt og forholdsmæssigt.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 119
Betragtning 31

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

(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest to år efter ikrafttrædelsen for 
at sikre, at den fortsat er nødvendig og 
afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt. Ethvert forslag om 
ophævelse skal indeholde tydelig 
dokumentation for, at den 
markedsudvikling, der ligger til grund for 
anmodningen, er bæredygtig og 
uigenkaldelig efter ophævelsen. 

Or. en

Ændringsforslag af András Gyürk

Ændringsforslag 120
Betragtning 31
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(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest to år efter ikrafttrædelsen for 
at sikre, at den fortsat er nødvendig og 
afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt.

(31) Denne forordning bør tages op til 
revision senest to år efter ikrafttrædelsen for 
at afgøre, hvorvidt den fortsat er nødvendig 
og afpasset de gældende forhold på det 
elektroniske kommunikationsmarked på det 
pågældende tidspunkt, eller hvorvidt der er 
indført et økonomisk miljø og finansielle 
forhandlingsmekanismer, som gør 
forordningen overflødig.

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 Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 121
Betragtning 31

31a) I overensstemmelse med princippet om 
bedre lovgivning skal Kommissionen 
foreslå forordningen ophævet, hvis 
markedsudviklingen medfører, at den ikke 
længere er nødvendig.

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 122
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 
hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 
hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
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når de foretager og modtager opkald, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder både 
for takster, der opkræves mellem 
netoperatører på engrosniveau, og for 
takster, der opkræves af hjemmeudbyderen 
på detailniveau.

når de foretager og modtager opkald, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for takster, der 
opkræves mellem netoperatører på 
engrosniveau.

Or. de

Begrundelse

For at undgå markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingpriser kun reguleres på engrosniveau og 
ikke i detailleddet.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 123
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 
hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
når de foretager og modtager opkald, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder både 
for takster, der opkræves mellem 
netoperatører på engrosniveau, og for 
takster, der opkræves af hjemmeudbyderen 
på detailniveau.

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 
hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
når de foretager og modtager opkald, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder for 
takster, der opkræves mellem netoperatører 
på engrosniveau.
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Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 124
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 
hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
når de foretager og modtager opkald, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder både 
for takster, der opkræves mellem 
netoperatører på engrosniveau, og for 
takster, der opkræves af hjemmeudbyderen 
på detailniveau.

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning til at sikre, at brugere af offentlige 
mobiltelefonnet under rejse i Fællesskabet 
ikke betaler for høje takster for 
internationale roamingtjenester, når de 
foretager og modtager taletelefoniopkald, 
ved at tilbyde en maksimum standardtakst, 
der ligger tættere på de omkostninger, der 
er forbundet med leveringen af tjenesten.. 
Der fastsættes endvidere bestemmelser til at 
forbedre adgangen til takstoplysninger for 
brugere af roamingtjenester, herunder 
datakommunikationstjenester, hvorved der 
opnås et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, 
samtidig med at konkurrencen mellem 
mobiloperatørerne sikres. Den fastsætter 
regler for de takster, som mobiloperatørerne 
må opkræve for levering af internationale 
roamingtjenester for taletelefoniopkald med 
oprindelse og terminering i Fællesskabet, og 
gælder både for takster, der opkræves 
mellem netoperatører på engrosniveau, og 
for takster, der opkræves af 
hjemmeudbyderen på detailniveau.

Or. en

Begrundelse

Der er tale om en præcisering.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 125
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
ordning med betegnelsen ”den europæiske 



AM\660783DA.doc PE 384.658v03-00 50/102 AM\

DA

hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
når de foretager og modtager opkald,
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder både 
for takster, der opkræves mellem 
netoperatører på engrosniveau, og for 
takster, der opkræves af hjemmeudbyderen 
på detailniveau.

hjemmemarkedsmetode” til at sikre, at 
brugere af offentlige mobiltelefonnet under 
rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje 
takster for internationale roamingtjenester, 
hvorved der opnås et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at konkurrencen mellem mobiloperatørerne 
sikres. Den fastsætter regler for de takster, 
som mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af internationale roamingtjenester 
for taletelefoniopkald med oprindelse og 
terminering i Fællesskabet, og gælder både 
for takster, der opkræves mellem 
netoperatører på engrosniveau, og for 
takster, der opkræves af hjemmeudbyderen
på detailniveau.

Or. pl

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 126
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)

1a. Nærværende forordning opstiller også 
bestemmelser for grænseoverskridende 
detailpriser, som kan opkræves for 
roamingopkald inden for Den Europæiske 
Union.

Or. de

Begrundelse

Der er tale om en præcisering af forordningens formål og anvendelsesområde samt en 
oversættelsesfejl.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 127
Artikel 2, stk. 2, litra a a (ny)

aa) "eurotarif" den maksimumsminuttakst, 
som mobiltelefonoperatører kan opkræve 
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for levering af internationale 
roamingtjenester for at foretage og 
modtage opkald til eller fra destinationer i 
EU. Eurotaksten finder både anvendelse på 
de engrostakster, som netoperatørerne 
opkræver af hinanden, og på de 
detailtakster, som opkræves af 
hjemmeudbyderen.

Or. it

Begrundelse

Tilføjelsen af termen "eurotarif", som angiver den maksimale minuttakst på både engros- og 
detailniveau, skal både beskytte forbrugerne og sikre, at der er en direkte henvisning til 
Europa.  

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 128
Artikel 2, stk. 2, litra c

c) ”international roaming” en 
roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon 
eller et andet apparat til at foretage eller 
modtage opkald, mens den pågældende 
befinder sig uden for den medlemsstat, hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, ved brug 
af arrangementer mellem operatøren af 
hjemmenettet og operatøren af det besøgte 
net

c) ”roaming i hele Fællesskabet” en 
roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon 
eller et andet apparat til at foretage eller 
modtage opkald, mens den pågældende 
befinder sig uden for den medlemsstat, hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, ved brug 
af arrangementer mellem operatøren af 
hjemmenettet og operatøren af det besøgte 
net

Or. en

Begrundelse

Med henblik på præcisering.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 129
Artikel 2, stk. 2, litra d

d) ”reguleret roamingopkald” en 
roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med 

d) ”roamingopkald” en roamingkundes 
mobiltaletelefoniopkald med oprindelse i et 
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oprindelse i et besøgt net og terminering i et 
offentligt mobiltelefonnet i Fællesskabet

besøgt net og terminering i et offentligt 
mobiltelefonnet i Fællesskabet

Or. de

Begrundelse

Oversættelsesfejl og tilpasning af teksten.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 130
Artikel 2, stk. 2, litra d a (ny)

da) "udgående opkald inden for 
Fællesskabet" et reguleret roamingopkald, 
der terminerer på et offentligt telefonnet i 
en anden medlemsstat end den, hvori det 
besøgte net er beliggende.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på præcisering.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 131
Artikel 2, stk. 2, litra d b (ny)

da) "udgående lokalt opkald" et reguleret 
roamingopkald, der terminerer på et 
offentligt telefonnet i den medlemsstat, 
hvori det besøgte net er beliggende.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på præcisering.
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Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 132
Artikel 2, stk. 2, litra e a og e b (nye)

Ea) "ny roamingkunde" en roamingkunde, 
der for første gang underskriver en 
kontrakt med en hjemmeudbyder, eller som 
køber et forudbetalt kort, efter at 
forpligtelserne i artikel 4 har fået virkning.
Eb) "eksisterende roamingkunde" en 
roamingkunde, som køber et forudbetalt 
kort eller underskriver en kontrakt, inden 
forpligtelserne i artikel er trådt i kraft, eller 
som forlænger sin kontrakt med den 
samme udbyder samt enhver 
roamingkunde, som vælger 
forbrugerbeskyttelsestaksten i artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "nye" og "eksisterende" roamingkunder er af betydning for drøftelsen af, 
hvorvidt den foreslåede forbrugerbeskyttelsestakst skal vælges til eller fra, eller en blanding 
af begge dele. Forbrugerbeskyttelsestaksten skal fungere som standardtakst for nye kunder, 
som ikke udtrykkeligt vælger en anden takst, samtidig med at eksisterende kunder skal have 
mulighed for at vælge den til. For at sikre klarheden og retssikkerheden er det 
hensigtsmæssigt med utvetydige definitioner af "nye" og "eksisterende" kunder.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 133
Artikel 2, stk. 2, litra f a (ny)

Fa) "eurotakst" en tarif for roamingopkald 
gældende for alle kunder hos en 
hjemmeudbyder, som midlertidigt anvendes 
i hele Europa, og som skal tilbydes inden 
for de første to år efter forordningens 
ikrafttræden, og som er underlagt de øvre 
grænser, der fastsættes i artikel 4.

Or. de
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Begrundelse

En "eurotakst" sikrer, at prissænkningerne i de første to år overføres direkte til 
detailkunderne, samtidig med at den frie konkurrence sikres med de øvre takstgrænser, som 
fastsættes i artikel 4. 

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 134
Artikel 2, stk. 2, litra f a (ny)

Fa) "internationale 
datakommunikationstjenester for 
mobilroaming" en offentlig 
mobiltelefonitjeneste, som adskiller sig fra 
mobiltaletelefoni, og som leveres via et 
jordbaseret offentligt mobilnet i 
Fællesskabet som roamingkunder uden for 
den medlemsstat, hvor deres hjemmenet 
findes, kan benytte på grundlag af en aftale 
mellem hjemmenetoperatøren og 
operatøren for det besøgte net. 

Or. de

Begrundelse

I ændringsforslagene i udkastet til betænkning foreslås det at udvide forordningens 
anvendelsesområde til andre områder end blot taletelefonitjenester, så det også omfatter 
"mobile datakommunikationstjenester" for roamingkunder. Det er nødvendigt at præcisere 
den nøjagtige betydning af dette koncept.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto og Margie Sudre

Ændringsforslag 135
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. For mobiloperatører med tilladelser, 
der kun dækker Fællesskabets mest 
perifere regioner i den i EF-traktatens 
artikel 299 anførte betydning, er den 
gennemsnitlige termineringstakst 
gennemsnittet af de lokale 
termineringstakster, som vægtes af 
mængden af indgående trafik i disse 
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områder.

Or. fr

Begrundelse

Termineringstaksterne er højere i de mest perifere regioner, men den beregningsmetode, der 
anføres i forordningen, tager ikke højde for disse højere takster. De forventede takstgrænser 
dækker derfor ikke til fulde termineringstaksten for lokale opkald til mobiltelefonnet. Hvis 
forordningen anvendes i disse mest perifere regioner, vil det betyde, at der udbydes dårligere 
roamingtjenester, til skade for forbrugerne.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto og Margie Sudre

Ændringsforslag 136
Artikel 2, stk. 2 b (nyt)

2b. Hvad angår opkald til de mest perifere 
regioner, skal denne gennemsnitlige 
termineringstakst også finde anvendelse, 
når en europæisk operatør åbner sit net for 
kunder af mobiloperatører med tilladelser, 
der kun dækker i Fællesskabets mest 
perifere regioner.

Or. fr

Begrundelse

Da termineringstaksterne er højere i de mest perifere regioner, giver de forventede 
takstgrænser ikke europæiske operatører mulighed for at dække deres omkostninger i 
forbindelse med opkald til disse regioner. Forbrugeren risikerer derfor at blive nægtet 
adgang til de fleste europæiske net, hvis disse net skal anvende de foreslåede takstgrænser.

Ændringsforslag af Daniel Caspary

Ændringsforslag 137
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den gældende 

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den gældende 
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minuttakst som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I.

minuttakst som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Udover det maksimumbeløb, 
der fastsættes i bilag I, kan mobiloperatører 
tilbyde ekstra takster.  

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 138
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af en 
roamingkundes hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, der foretages 
fra det besøgte net, inklusive bl.a. 
omkostninger i forbindelse med
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige 0,28 euro pr.
minut.

Den gennemsnitlige engrostakst skal 
beregnes i henhold til den aftale, der er 
indgået mellem operatøren af det besøgte 
net og roamingkundens 
hjemmenetoperatør for en periode på 12 
måneder eller kortere. Denne takst skal 
nedsættes med 5 % 12 eller 24 måneder 
efter, at forpligtelserne i henhold til denne 
artikel er trådt i kraft. 

Or. de

Begrundelse

Forordningen bør fastlægge et maksimumbeløb for engrostaksterne. Kommissionens 
foreslåede strategi er for kompliceret.
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Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 139
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
enhver operatør af roamingkundens 
hjemmenet for levering af et reguleret 
roamingopkald, der foretages fra det 
besøgte net, inklusive bl.a. omkostninger i 
forbindelse med opkaldsoprindelse, 
transittjenester og terminering, må ikke 
overstige 0,28 euro pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 140
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må pålægge 
operatøren af en roamingkundes hjemmenet 
for levering af et reguleret roamingopkald, 
der foretages fra det besøgte net (inklusive 
bl.a. takster for opkaldsoprindelse, 
transittjenester og terminering, må ikke 
overstige 0,30 euro pr. minut.
Den gennemsnitlige engrostakst beregnes i 
henhold til det samlede antal regulerede 
roamingopkald på det besøgte net 
(inklusive opkaldsoprindelse) i en periode 
på 12 måneder, divideret med det samlede 
antal minutter, der i denne periode er 
foretaget regulerede roamingopkald på det 
besøgte net.

Or. de
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Ændringsforslag af Giles Chichester

Ændringsforslag 141
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
operatøren af et hvilken som helst
hjemmenet for levering af et reguleret 
roamingtaleopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige 0,25 euro pr. 
minut for alle perioder, der løber fra den 1. 
september til den 31. august.

Den gennemsnitlige engrostakst beregnes 
ved at dividere de samlede 
roamingindtægter på engrosniveau for de 
relevante opkald, der er foretaget i den 
pågældende periode, med det tilsvarende 
antal roamingminutter på engrosniveau.

Or. en

Begrundelse

Et gennemsnitligt engrosloft giver operatørerne større frihed til at fastsætte forskellige 
takster, der afspejler de forskellige omkostninger, der er forbundet med at benytte deres net, 
f.eks. i og uden for spidsbelastningsperioder eller over forskellige ruter, og fremmer 
konkurrencen.  Anvendelsen af en et maksimumloft vil kunne føre til ensartede engrostakster, 
der er fastsat til det højest tilladte niveau.  Det er nødvendigt med en nærmere angivelse af 
den periode, hvori gennemsnittet skal beregnes og af beregningsmetoden.  De anførte datoer 
forudsætter, at forordningen daterer sig til 1. juli 2007, hvormed reguleringen af engrospriser 
vil træde i kraft to måneder efter offentliggørelsen.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 142
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
operatøren af et hjemmenet for levering af 
regulerede udgående roamingopkald, som 
foretages af hjemmeoperatørens kunder via 
det ovennævnte besøgte net, må ikke på 
årsbasis overstige 0,35 euro pr. minut, med 
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overensstemmelse med bilag I. forbehold af artikel 5.

Or. fr

Begrundelse

Et gennemsnitligt takstloft for de enkelte operatører vil give operatørerne af de besøgte net 
mulighed for fortsat at konkurrere på engrosmarkedet, hvorimod et maksimum takstloft for de 
enkelte operatører vil hindre en sådan konkurrence.

I overensstemmelse med betragtning 19 (som revideret) er det foreslåede takstloft et absolut 
tal, baseret på den gennemsnitlige europæiske termineringstakst, som for sin del er baseret på 
termineringstaksterne for 2005 (som angivet i Kommissionens konsekvensanalyse).

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 143
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
operatøren af roamingkundens hjemmenet 
for levering af et reguleret roamingopkald, 
inklusive bl.a. opkaldsoprindelse, 
transittjenester og terminering, må ikke 
overstige 0,30 euro pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag af Markus Ferber

Ændringsforslag 144
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
operatøren af roamingkundens hjemmenet 
for levering af udgående roamingopkald, 
må ikke overstige 0,35 euro.
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Or. en

Begrundelse

Ændringerne i artikel 3 har til formål at afskaffe særskilte underlofter, som begrænser 
taksterne for de enkelte dele af roamingtjenesten og erstatter dem med fælles gennemsnitlige 
takstgrænser, som giver operatørerne og kunderne mulighed for at fastsætte de relative 
takster for de forskellige former for opkald for forskellige kunder. 

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 145
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af enhver operatør
af en roamingkundes hjemmenet for 
levering af et reguleret roamingopkald, der 
foretages fra det besøgte net, inklusive bl.a. 
omkostninger i forbindelse med 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige 0,20 euro pr. 
minut.

Or. en

Ændringsforslag af Hannes Swoboda

Ændringsforslag 146
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige 0,30 euro pr. 
minut.

Or. de

Begrundelse

Udover at dække alle omkostninger bør en tilpasset regulering også bevare konkurrencen, 
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hvilket betyder, at eksisterende og potentielle operatører skal have mulighed for at opnå en 
passende fortjenstmargen på de tjenester, de leverer.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 147
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

Den totale engrostakst, inklusive alle faste 
elementer som f.eks. opkaldsafgifter, som 
operatøren af et besøgt net må opkræve af 
operatøren af roamingkundens hjemmenet 
for levering af et reguleret roamingopkald, 
inklusive bl.a. opkaldsoprindelse, 
transittjenester og terminering, må ikke 
overstige:

a) 0,23 euro pr. minut, ekskl. moms, 
for udgående lokale opkald, eller
b) 0,34 pr. minut, ekskl. moms, for 
udgående opkald inden for Fællesskabet.

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke forefindes en oversigt over de samlede omkostninger i forbindelse med et 
roamingopkald på et udenlandsk net, er det berettiget og rimeligt over for kunderne at 
fastsætte takstgrænser for udgående opkald inden for EU's grænser og udgående "lokale" 
opkald. Ifølge Kommissionen anslås den nuværende gennemsnitlige mobiltermineringstakst til 
11,41 eurocent. Ved en mobiltermineringstakst på dette niveau vil det være hensigtsmæssigt 
at fastsætte koefficienten til 3 for opkald inden for EU's grænser (0,34 euro) og til 2 for 
"lokale" opkald (0,23 euro), som foreslået af Kommissionen, ikke mindst i betragtning af de 
særlige omstændigheder, som operatørerne i visse medlemsstater står overfor.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 148
Artikel 3

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 

Den totale engrostakst, som operatøren af et 
besøgt net må opkræve af operatøren af 
roamingkundens hjemmenet for levering af 
et reguleret roamingopkald, inklusive bl.a. 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
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terminering, må ikke overstige den 
gældende minuttakst som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I.

terminering, må ikke overstige et beløb pr. 
minut, der er lig med den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst offentliggjort i 
henhold til artikel 10, stk. 3, multipliceret

Or. es

Begrundelse

Af hensyn til forenkling kan bilag I udelades, og dets indhold indføjes i denne artikel. 
Derudover er der på grundlag af det samme princip ingen grund til at skelne mellem et 
reguleret roamingopkald til et nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i den 
medlemsstat, hvori det besøgte net er beliggende, og et reguleret roamingopkald til et 
nummer, der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i en anden medlemsstat end den, hvori det 
besøgte net er beliggende, eftersom forholdet mellem disse to former for opkald er 
uvæsentligt, når man ser på det samlede antal roamingopkald.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 149
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Den gennemsnitlige engrostakst, der 
henvises til i stk. 1, beregnes ved at dividere 
de samlede roamingindtægter på 
engrosniveau med det samlede antal 
roamingminutter, der er solgt af den 
pågældende operatør i forbindelse med 
levering af roamingopkald på engrosniveau 
i den pågældende periode. Operatøren af
det besøgte net kan vælge at fastsætte 
forskellige takster for opkald i og uden for 
spidsbelastningsperioder. 

Or. de

Begrundelse

Der bør i beregningen af de gennemsnitlige engrostakster tages højde for forskellene mellem 
opkald i og uden for spidsbelastningsperioder. 

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 150
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)
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1a. Den gennemsnitlige engrostakst, der 
henvises til i stk. 1, beregnes ved at dividere 
de samlede roamingindtægter på 
engrosniveau med det samlede antal 
roamingminutter, der er solgt af den 
pågældende operatør i forbindelse med 
levering af roamingopkald på engrosniveau 
i den pågældende periode. Operatører af de 
besøgte net kan vælge at fastsætte 
forskellige takster for opkald i og uden for 
spidsbelastningsperioder.

Or. xm

Begrundelse

For at forenkle lovgivningen bør taksterne fastsættes til at bestemt beløb, og derefter 
nedsættes med en fastsat procentdel. For at sikre, at operatørerne kan udnytte deres net så 
effektivt som muligt, får de også mulighed for at fastsætte forskellige engrostakster for opkald 
på forskellige tidspunkter af dagen og af året.  

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 151
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Maksimumstaksten for levering af et 
internationalt roamingopkald på 
engrosniveau baseres på en gennemsnitlig 
mobiltermineringstakst pr. minut, som 
beregnes i henhold til artikel 10, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 152
Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af 
den gældende maksimale engrostakst for 

udgår
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opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning 
til leveringen af regulerede roamingopkald 
som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en

Begrundelse

Operatørerne vil på grund af øget konkurrence være tvunget til at sænke deres detailtakster, 
hvilket ikke bør reguleres. Konkurrence på nationalt plan sikrer forbrugerne passende 
omkostningsbesparelser.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 153
Artikel 4

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten er i sig selv tilstrækkeligt til at sikre en væsentlig nedsættelse af 
taksterne på detailniveau. Der bør ikke vedtages yderligere lofter for detailtaksterne.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 154
Artikel 4
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Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af 
den gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning 
til leveringen af regulerede roamingopkald 
som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 155
Artikel 4

Detailtakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

Detailtakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

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

Mobilselskaber skal forpligtes til at angive 
deres gennemsnitlige detailtakster til de 
nationale tilsynsmyndigheder. Den 
gennemsnitlige takst for detailkunder skal 
beregnes i henhold til det samlede antal 
indgående og udgående roamingopkald på 
det besøgte net (inklusive 
opkaldsoprindelse) i løbet af et kalenderår, 
divideret med det samlede antal minutter, 
der i den samme periode er foretaget 
indgående og udgående roamingopkald på 
det besøgte net.

De nationale tilsynsmyndigheder skal årligt 
indberette takstudviklinger inden for deres 
kompetenceområde for Kommissionen. De 
skal især angive gennemsnitstakster og den 
procentuelle ændring i forhold til den 
foregående periode.

Or. de
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Ændringsforslag af Herbert Reul og Werner Langen

Ændringsforslag 156
Artikel 4

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

I de første to år efter nærværende 
forordnings ikrafttræden skal de enkelte 
udbydere tilbyde en "eurotakst", som 
hjemmeudbydere kan vælge at opkræve af 
deres roamingkunder for levering af 
roamingopkald. Denne takst kan variere 
for de forskellige former for 
roamingopkald, men må ikke overstige 0,40 
euro pr. minut for udgående opkald, og 
0,20 euro pr. minut for indgående opkald.

Or. de

Ændringsforslag af Daniel Caspary

Ændringsforslag 157
Artikel 4

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

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

Or. de
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Begrundelse

Mobiltelefonoperatører skal frit kunne tilbyde ekstra takster ud over den planlagte 
standardtakst.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 158
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Hjemmeudbydere skal som minimum 
tilbyde alle kunder en 
"forbrugerbeskyttelsestakst", som fastsat i 
stk. 2, som kan kombineres med andre 
detailtakster for andre tjenester.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten beregnes ved at tage højde for de maksimumgrænser for takster 
på engrosniveau, som fastsættes i artikel 3, plus 40 %, hvilket giver operatørerne en god 
fortjenstmargen. Denne valgfrie tilgang er en større fordel for kunderne og giver 
operatørerne et incitament til at tilbyde alternative og mere konkurrencedygtige 
takstordninger på detailniveau. Derudover har operatørerne altid mulighed for at informere 
deres kunder om alternative takster.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 159
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Hjemmeudbydere skal på en klar og 
gennemsigtig måde tilbyde alle kunder en 
eurotakst, som fastsat i stk. 2. Alle 
forbrugere skal have mulighed for at 
kombinere eurotaksten med alle andre 
detailtakster.

Or. de

Begrundelse

En sådan eurotakst vil sænke roamingtaksterne, uden at der er behov for at regulere hele 
detailmarkedet.
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Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 160
Artikel 4

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

Hjemmeudbydere skal på en klar og 
gennemsigtig måde tilbyde alle kunder en 
forbrugerbeskyttelsestakst, som fastsat i stk. 
2, som kan kombineres med alle andre 
detailtakster.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten på detailniveau skal give roamingkunderne sikkerhed for, at de 
ikke opkræves for høje takster, når de foretager eller modtager et roamingtaleopkald.

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 161
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Hjemmeudbydere skal på en klar og 
gennemsigtig måde tilbyde alle kunder en 
forbrugerbeskyttelsestakst, som fastsat i stk. 
2, som kan kombineres med alle andre 
detailtakster.

Or. en

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 162
Artikel 4, stk. -1 a (nyt)
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-1a. Hjemmeudbydere skal på en klar og 
gennemsigtig måde tilbyde alle kunder en 
"EU-forbrugertakst", som fastsat i stk. 2,
som kan kombineres med alle andre 
detailtakster.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 163
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Nye roamingkunder skal automatisk 
opkræves en eurotakst, som fastsat i stk. 2, 
medmindre de udtrykkeligt vælger en 
anden takst.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere, at nye kunder automatisk skal tilbydes
eurotaksten.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 164
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Nye roamingkunder skal automatisk 
tildeles en EU-standardtakst, som fastsat i 
stk. 2, medmindre de udtrykkeligt vælger en 
anden takst.

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 165
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
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1a. Alle eksisterende og nye 
roamingkunder skal automatisk tildeles en 
forbrugerbeskyttelsestakst, som fastsat i stk. 
2, medmindre de udtrykkeligt vælger en 
anden takst.

Or. en

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 166
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Nye og eksisterende roamingkunder 
skal automatisk tildeles en gratis 
forbrugerbeskyttelsestakst, medmindre de 
udtrykkeligt vælger en anden takst.

Or. en

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 167
Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

1c. Både eksisterende og nye 
roamingkunder skal automatisk tildeles 
forbrugerbeskyttelsestaksten, samtidig med 
at de opretholder de øvrige elementer i 
deres abonnement, medmindre de 
udtrykkeligt vælger en anden takst. Det 
skal være gratis at skifte mellem de 
forskellige takster, og det må ikke medføre 
betingelser for eller begrænsninger af de 
eksisterende elementer i abonnementet.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten beregnes ved at tage højde for de maksimumgrænser for takster 
på engrosniveau, som fastsættes i artikel 3, plus 40 %, hvilket giver operatørerne en god 
fortjenstmargen. Denne valgfrie tilgang er en større fordel for kunderne og giver 
operatørerne et incitament til at tilbyde alternative og mere konkurrencedygtige 
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takstordninger på detailniveau. Derudover har operatørerne altid mulighed for at informere 
deres kunder om alternative takster.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 168
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

Brugerne skal, hvis de 30 dage forinden 
har indgivet skriftlig meddelelse herom, 
gratis og til enhver tid kunne vælge 
roamingtakster til og fra, hvad enten de 
opfylder kravene i artikel 4 eller ej. 

Or. en

Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 169
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Roamingkunder skal have mulighed for 
at skifte til en forbrugerbeskyttelsestakst, 
som fastsat i artikel 2, inden for en periode 
på tre måneder, samtidig med at de 
opretholder de øvrige elementer i deres 
abonnement. Dette skift skal være gratis og 
må ikke medføre betingelser for eller 
begrænsninger af de eksisterende 
elementer i abonnementet.

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 170
Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

1c. Roamingkunder skal have mulighed for 
at skifte til en forbrugerbeskyttelsestakst, 
som fastsat i artikel 2, inden for en periode 
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på to måneder, samtidig med at de 
opretholder de øvrige elementer i deres 
abonnement. Dette skift skal være gratis og 
må ikke medføre betingelser for eller 
begrænsninger af de eksisterende 
elementer i abonnementet.

Or. en

Begrundelse

Udbyderne af internationale roamingtjenester for opkald, der foretages under roaming i 
udlandet, og som er omfattet af denne forordning, bør gives en tidsfrist, inden for hvilken de 
kan tilpasse deres detailtakster. 

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 171
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Roamingkunder skal have mulighed for 
at skifte til en forbrugerbeskyttelsestakst, 
som fastsat i artikel 2, inden for en periode 
på tre måneder, samtidig med at de 
opretholder de øvrige elementer i deres 
abonnement. Dette skift skal være gratis og 
må ikke medføre betingelser for eller 
begrænsninger af de eksisterende 
elementer i abonnementet.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 172
Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

1c. Eksisterende roamingkunder skal til 
enhver tid have mulighed for inden for tre 
måneder at skifte til en 
forbrugerbeskyttelsestakst, som fastsat i 
artikel 2, samtidig med at de opretholder de 
øvrige elementer i deres kontrakt. Dette 
skift skal være gratis og må ikke medføre 
betingelser for eller begrænsninger af de 
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eksisterende elementer i deres kontrakt.

Or. de

Begrundelse

Formålet med denne bestemmelse er at sikre, at kunderne har mulighed for gratis at skifte til 
eurotaksten, hvis de ønsker det. 

Ændringsforslag af Giles Chichester

Ændringsforslag 173
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Kunderne skal kunne vælge 
eurotaksten til og fra, og et sådant skift skal 
være gratis og må ikke medføre betingelser 
for eller begrænsninger af de eksisterende 
elementer i abonnementet. Eurotaksten må 
ikke være knyttet til et abonnement eller 
andre faste elementer, for hvilke der kan 
opkræves takst, og skal kunne kombineres 
med alle nationale takstordninger. 

Or. en

Begrundelse

Det anses for at være økonomisk berettiget og mere attraktivt rent politisk at skelne mellem en 
avance på detaillofterne på engrosniveau for at foretage og modtage opkald, samtidig med at 
den gennemsnitlige avancen holdes på omtrent samme niveau. Det foreslåede loft for at 
foretage opkald er derfor lidt højere end det foreslåede loft for at modtage opkald.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 174
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. De takstgrænser, der er fastsat i denne 
artikel, skal finde anvendelse på en 
eurotakst, som skal tilbydes af alle 
hjemmeudbydere. Kunderne skal kunne 
vælge eurotaksten til og fra, og et sådant 
skift skal være gratis og må ikke medføre 
betingelser for eller begrænsninger af de 
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eksisterende elementer i abonnementet. 
Eurotaksten kan kombineres med alle 
andre takstordninger.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en prisreguleret, standardiseret takst for tilvalgstjenester i stedet for at regulere 
hele detailmarkedet beskytter forbrugerne, samtidig med at industrien får spillerum til at 
udvikle nye takstordninger, som er skræddersyet til brugernes individuelle behov.  I 
forbindelse med gennemsigtighedskravene, som forpligter industrien til at give forbrugerne 
adgang til prisoplysninger, skal kunderne have mulighed for at foretage et informeret valg 
mellem de forskellige tilbud på markedet. 

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 175
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

b) alle hjemmeudbydere skal uden ekstra 
omkostninger tilbyde alle sine 
roamingkunder en takst, hvor kunden højst 
betaler:
(i) 0,65 euro pr. minut, ekskl. moms, for 
alle regulerede udgående roamingopkald; 
(i) 0,35 euro pr. minut, ekskl. moms, for 
alle regulerede indgående roamingopkald;

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af en gennemsnitstakst giver operatørerne den nødvendige frihed til at 
markedsføre forskellige tilbud, som opfylder kundernes forskellige behov. 

Desuden sikrer et detailtilbud, som begrænser prisen pr. minut for udgående og indgående 
opkald, yderligere beskyttelse af forbrugerne. 

Ændringsforslag af Markus Ferber

Ændringsforslag 176
Artikel 4 a (ny)
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Artikel 4a
Med forbehold af artikel 5 skal alle 
hjemmeudbydere uden ekstra omkostninger 
tilbyde alle sine kunder en takst, hvor 
prisen for udgående roamingopkald ikke 
overstiger 0,65 euro, eksklusive moms, og 
ingen indgående roamingopkald overstiger 
0,35 euro, eksklusive moms.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføjes en ny artikel 4a for at supplere det gennemsnitlige 
takstloft med en forbrugerbeskyttelsestakst med sigte på at sikre, at ingen enkeltkunder ikke 
opkræves urimeligt høje takster for roaming.

Ændringsforslag af Giles Chichester

Ændringsforslag 177
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Alle hjemmeudbydere skal tilbyde en 
eurotakst, som ikke overstiger 60 eurocent 
pr. minut, for at foretage opkald og 25 
eurocent pr. minut for at modtage opkald. 

Or. en

Begrundelse

Det anses for at være økonomisk berettiget og mere attraktivt rent politisk at skelne mellem en 
avance på detaillofterne på engrosniveau for at foretage og modtage opkald, samtidig med at 
den gennemsnitlige avancen holdes på omtrent samme niveau. Det foreslåede loft for at 
foretage opkald er derfor lidt højere end det foreslåede loft for at modtage opkald.

Ændringsforslag af Ivo Belet

Ændringsforslag 178
Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 

Med forbehold af artikel 4a må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
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roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af den 
gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

roamingkunde for at foretage et reguleret 
roamingopkald, ikke være på mere end 
maks. 25 eurocent over den gældende 
maksimale engrostakst for opkaldet som 
fastsat i overensstemmelse med bilag I. En 
hjemmeudbyder må ikke opkræve en takst 
for modtagelse af regulerede 
roamingopkald, der overstiger den 
gældende maksimale engrostakst for 
samme tjeneste med 7 eurocent, som fastsat 
i henhold til bilag I. Takstgrænserne i denne 
artikel omfatter alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter 
eller afgifter for tilvalgstjenester.

Or. nl

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare en tilstrækkelig margen mellem de maksimale engros- og 
detailtakster for at give plads til konkurrence og fortjenstmargener.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Jan Christian Ehler

Ændringsforslag 179
Artikel 4

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

Detailtakster (eksklusive moms) under en 
eurotakst, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering af 
roamingopkald, kan variere fra opkald til 
opkald, men må ikke overstige 0,55 euro pr. 
minut for at foretage opkald og 0,35 euro 
pr. minut for at modtage opkald. Disse 
takster skal automatisk nedsættes med 10 % 
12 eller 24 måneder efter, at forpligtelserne 
i henhold til denne artikel er trådt i kraft.
Takstgrænserne i stk. 2, omfatter alle faste 
elementer i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. de
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Begrundelse

Forordningen skal fra begyndelsen tydeligt fastsætte det maksimale beløb, som forbrugere må 
opkræves under eurotaksten.

Ændringsforslag af Hannes Swoboda

Ændringsforslag 180
Artikel 4

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

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 0,50 euro for 
udgående opkald og 0,15 euro for 
indgående opkald.

Or. de

Begrundelse

En forskel på 0,20 euro mellem engrostaksten (jf. ændringsforslag 1) og detailtaksten burde 
sikre navnlig mindre udbydere en vis fortjenestemargen og garantere deres levedygtighed på 
markedet.

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 181
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Den maksimale detailtakst (eksklusive
moms) under forbrugerbeskyttelsestaksten, 
som en hjemmeudbyder kan opkræve af 
sine roamingkunder for levering af 
roamingopkald, skal være 0,50 euro pr. 
minut for udgående opkald, og 0,25 euro 
pr. minut for indgående opkald. Disse 
takster skal automatisk nedsættes med 5 % 
12 eller 24 måneder efter, at forpligtelserne 
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i henhold til denne artikel er trådt i kraft.
Nye og eksisterende roamingkunder skal 
automatisk tildeles en gratis 
forbrugerbeskyttelsestakst, medmindre de 
udtrykkeligt vælger en anden takst.
De takstgrænser, der fastsættes i stk. 2, skal 
omfatte alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald, 
som f.eks. opkaldsafgifter.

Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 182
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Roamingkunder må under ingen 
omstændigheder opkræves mere end 40 
eurocent pr. minut for udgående opkald 
eller 25 eurocent pr. minut for indgående 
opkald, eksklusive moms.
De takstgrænser, der fastsættes i denne 
artikel, skal omfatte alle elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingtaleopkald, herunder, men ikke
udelukkende, opkaldsafgifter og afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre et gennemsnitligt takstloft på 
operatørniveau for at sikre fleksibilitet kombineret med maksimale takstgrænser for de 
enkelte opkald for at sikre forbrugerbeskyttelse. Der er tale om en sammenlægning af artikel 
4 og 6 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 183
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)
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1b. Den maksimale detailtakst (eksklusive
moms), som en hjemmeudbyder kan 
opkræve af sine roamingkunder for 
levering af roamingopkald, skal være 0,48 
euro pr. minut for udgående opkald inden 
for Fællesskabet, 0,32 euro pr. minut for 
udgående lokale opkald og 0,16 euro pr. 
minut for indgående opkald.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksterne beregnes ved at tage højde for de maksimale takstgrænser på 
engrosniveau, som fastsættes i artikel 3, plus 40 %, hvilket giver operatørerne en god 
fortjenstmargen. Denne valgfrie tilgang er en større fordel for kunderne og giver 
operatørerne et incitament til at tilbyde alternative og mere konkurrencedygtige 
takstordninger på detailniveau. Desuden kan operatørerne altid informere deres kunder om 
de eksisterende alternative tarifmuligheder.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 184
Artikel 4

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

Den detailtakst (eksklusive moms) under en 
forbrugerbeskyttelsestakst, som en 
hjemmeudbyder kan opkræve af sine 
roamingkunder for levering af 
roamingopkald, kan variere fra opkald til 
opkald, men må ikke overstige 0,50 euro pr. 
minut for udgående opkald og 0,25 euro pr. 
minut for indgående opkald. Disse takster 
skal automatisk reduceres med [10] % 
henholdsvis 12 og 24 måneder efter, at 
forpligtelserne i denne artikel er trådt i 
kraft. Takstgrænserne i dette stykke omfatter 
alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en
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Ændringsforslag af David Hammerstein Mintz

Ændringsforslag 185
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Den detailtakst (eksklusive moms) 
under en forbrugerbeskyttelsestakst, som 
en hjemmeudbyder kan opkræve af sine 
roamingkunder for levering af 
roamingopkald, kan variere fra opkald til 
opkald, men må ikke overstige 0,33 euro pr. 
minut for udgående, internationale 
roamingopkald, 0,25 euro pr. minut for 
udgående lokale roamingopkald eller 0,16 
euro pr. minut for indgående 
roamingopkald.

Or. en

Ændringsforslag af Šarūnas Birutis

Ændringsforslag 186
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Den maksimale detailtakst (eksklusive
moms) under forbrugerbeskyttelsestaksten, 
som en hjemmeudbyder kan opkræve af 
sine roamingkunder for levering af 
roamingopkald, må ikke overstige 0,40 
euro pr. minut for udgående opkald og 0,20 
euro pr. minut for indgående opkald. Disse 
takster skal automatisk nedsættes med 10 % 
henholdsvis 12 eller 24 måneder efter, at 
forpligtelserne i henhold til denne artikel er 
trådt i kraft. De takstgrænser, der fastsættes 
i stk. 2, skal omfatte alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald, som f.eks. opkaldsafgifter.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerbeskyttelsestaksten skal ligge tæt på de omkostninger, der er forbundet med at 
levere tjenesten, samtidig med at hjemmeoperatørerne sikres en tilstrækkelig margen til at 
tilbyde kunderne et varieret produktudbud.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 187
Artikel 4

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

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for at foretage et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 200 % (0,42 
euro) af den gældende maksimale 
engrostakst for opkaldet som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I. Den takst, 
som en hjemmeudbyder opkræver af sine 
roamingkunder for modtagelse af 
roamingopkald, må ikke overstige den 
maksimale detailtakst for foretagelse af 
roamingopkald med mere end en tredjedel.
Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle 
faste elementer i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en prisreguleret, standardiseret takst for tilvalgstjenester i stedet for at regulere 
hele detailmarkedet beskytter forbrugerne, samtidig med at industrien får spillerum til at 
udvikle nye takstordninger, som er skræddersyet til brugernes individuelle behov.  I 
forbindelse med gennemsigtighedskravene, som forpligter industrien til at give forbrugerne 
adgang til prisoplysninger, skal kunderne have mulighed for at foretage et informeret valg 
mellem de forskellige tilbud på markedet.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 188
Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af 

Alle europæiske forbrugere skal have 
mulighed for at vælge en garantitakst for 
foretagelse og modtagelse af regulerede 
roamingopkald, der fastsættes ud fra 
engrostaksten ganget med en faktor på 
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den gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

mellem 1,30 og 1,75, som besluttet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, inden for 
den tidsfrist, der fastsættes i artikel 5. 
Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle 
faste elementer i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. es

Begrundelse

Indførelse af en reguleret garantitakst har til formål at beskytte forbrugerne, samtidig med at 
de nationale tilsynsmyndigheder sikres et råderum til at justere taksterne i forhold til de 
nationale omkostninger for at undgå at priserne presses. Derudover omfatter det fastsatte 
kriterium også modtagelse af roamingopkald, hvilket bidrager til at forenkle teksten.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 189
Artikel 4

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

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
eurotakst på detailniveau, eksklusive moms, 
som en hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 120 % af den 
gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester, og skal være uden 
forbehold for tjenester, der udbydes udover 
de takster, der tilbydes i de eksisterende 
abonnementer.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af en given obligatorisk maksimumtakst, som tillader en fortjenestmargen på 20 
% i forhold til de maksimale grænser for engrostakster, beskytter forbrugerne, samtidig med 
at industrien sikres en konkurrencedygtig fortjenstmargen, som giver selskaberne mulighed 
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for at tilbyde endnu mere konkurrencedygtige takster. Maksimumtaksten må endvidere ikke 
undergrave de ekstra tjenester, der rækker ud over de takster, der tilbydes i eksisterende 
abonnementer.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 189b
Artikel 4, stk. 1  a (nyt)

Uanset det foregående stykke må den totale 
detaileurotakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 100 % af 
den gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning 
til leveringen af regulerede roamingopkald 
som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester, og de gælder for 
international roaming i de første fem 
minutter, hvor tjenesten benyttes af kunder 
under rejse i udlandet.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag skyldes et behov for at beskytte lavindkomstgrupper (såsom studerende 
og pensionister) og sikre, at de opkræves en rimelig takst for foretagelse og modtagelse  af 
roamingopkald og således gøre det muligt for disse at tale med pårørende i deres hjemland 
uden at blive  opkrævet beløb, som er mere passende for dem, der konstant anvender 
internationale roamingtjenester i arbejdsregi, dvs. flertallet af roamingkunderne.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 190
Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret
roamingopkald, ikke overstige 130 % af den 

Med forbehold af artikel 5 

a) må den gennemsnitlige detailtakst, 
eksklusive moms, som en hjemmeudbyder 
må opkræve af sin roamingkunde for 
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gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 
omfatter alle faste elementer i tilknytning 
til leveringen af regulerede roamingopkald 
som f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

levering af regulerede roamingopkald, ikke 
overstige 0,50 euro pr. minut på årsbasis..

Or. fr

Begrundelse

Anvendelse af en gennemsnitstakst giver operatørerne den nødvendige frihed til at 
markedsføre forskellige tilbud, som opfylder kundernes forskellige behov. 

Desuden sikrer et detailtilbud, som begrænser prisen pr. minut for udgående og indgående 
opkald, yderligere beskyttelse af forbrugerne. 

Ændringsforslag af Markus Ferber

Ændringsforslag 191
Artikel 4

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

Med forbehold af artikel 5 må den 
gennemsnitlige detailtakst, eksklusive 
moms, som en hjemmeudbyder må opkræve 
af sin roamingkunde ikke overstige 0,50 
euro pr. minut.

Hvis hjemmeudbyderen ikke overholder 
den gennemsnitlige detailtakst, skal artikel 
9 finde anvendelse, og de nationale 
tilsynsmyndigheder skal pålægge 
sanktioner for at sikre, at bestemmelserne 
øjeblikkeligt overholdes. 

Or. en
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Begrundelse

Ændringerne i artikel 3 har til formål at afskaffe særskilte underlofter, som begrænser 
taksterne for de enkelte dele af roamingtjenesten og erstatter dem med fælles gennemsnitlige 
takstgrænser, som giver operatørerne og kunderne mulighed for at fastsætte de relative 
takster for de forskellige former for opkald for forskellige kunder. 

Ændringsforslag af Giles Chichester

Ændringsforslag 192
Artikel 4

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

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingtaleopkald i en periode, der løber 
fra 1. oktober til 30. september, ikke 
overstige 40 eurocent pr. minut. Der skal 
ved beregningen af gennemsnittet tages 
højde for alle sådanne opkald, der 
foretages eller modtages i den pågældende 
periode. .

Den gennemsnitlige detailtakst skal 
beregnes ved at dividere de samlede 
roamingindtægter på detailniveau for 
opkald, der er foretaget og modtaget i den 
pågældende periode, med det tilsvarende 
antal roamingminutter på detailniveau. Der 
skal tages højde for alle detailindtægter i 
tilknytning til leveringen af 
roamingtaleopkald, som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fra ordføreren regulerer de gennemsnitlige detailtakster for at 
supplere eurotaksten. Dette er nødvendigt for at beskytte forbrugere, som ikke er bekendte 
med eurotaksten, eller som ikke vælger den. Forslaget sigter mod en samlet gennemsnitstakst, 
der både dækker udgående og indgående opkald, for at øge operatørernes fleksibilitet til 
fastsættelse af satser og takster. De anførte datoer forudsætter, at forordningen daterer sig til 
1. juli 2007, hvormed reguleringen af den gennemsnitlige detailtakst vil træde i kraft tre 
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måneder efter offentliggørelsen. Fastsættelsen af målniveauer skal sikre, at alle 
detailudbydere er konkurrencedygtige. Det forenkler forordningen at angive fastsatte tal.

Ændringsforslag af Maria La Russa

Ændringsforslag 193
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Den gennemsnitlige detailtakst, som en 
hjemmeudbyder må opkræve i en periode 
på seks måneder, må ikke overstige 0,40 
euro (eksklusive moms). Denne takst skal 
nedsættes med 5 % 12 eller 24 måneder 
efter, at forpligtelserne i henhold til denne 
artikel er trådt i kraft.
For at beregne den gennemsnitlige 
detailtakst for roamingopkald, skal de 
nationale tilsynsmyndigheder fastlægge de 
enkelte operatørers samlede 
roamingindtægter og dividere dem med den 
tilsvarende trafikmængde i seks måneder. 
Både ind- og udgående opkald skal tages i 
betragtning. 
Den gennemsnitlige detailtakst, der 
henvises til i stk. 1, skal omfatte alle 
omkostninger i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald, som f.eks. 
opkaldsafgifter.

Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 194
Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 må den totale 
detailtakst, eksklusive moms, som en 
hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for levering af et reguleret 
roamingopkald, ikke overstige 130 % af den 
gældende maksimale engrostakst for 
opkaldet som fastsat i overensstemmelse 
med bilag I. Takstgrænserne i denne artikel 

Med forbehold af artikel 4a, stk. 1, og artikel 
10, stk. 5, må de totale gennemsnitlige 
standardtakster på detailniveau pr. minut, 
eksklusive moms, som en hjemmeudbyder 
må opkræve af sin roamingkunde for 
levering af et reguleret roamingopkald, ikke 
overstige 130 % af den gældende maksimale 
engrostakst for opkaldet som fastsat i 
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omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

overensstemmelse med bilag I. 
Takstgrænserne i denne artikel omfatter alle 
faste elementer i tilknytning til leveringen af 
regulerede roamingopkald som f.eks. 
opkaldsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at indføre et gennemsnitligt takstloft på 
operatørniveau for at sikre fleksibilitet kombineret med maksimale takstgrænser for de 
enkelte opkald for at sikre forbrugerbeskyttelse. Der er tale om en sammenlægning af artikel 
4 og 6 i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Ivo Belet

Ændringsforslag 195
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Alternative takstordninger

Hjemmeudbydere kan opkræve 
roamingtakster, som overstiger de grænser, 
der fastsættes i artikel 4, forudsat at hver 
enkelt kunde, som modtager et tilbud af 
denne type, til enhver tid har ret til, inden 
for en rimelig meddelelsesfrist og uden 
ekstraomkostninger, at skifte til 
roamingtakster, som opfylder 
bestemmelserne i artikel 4.

Or. nl

Begrundelse

Det er nødvendigt at bevare en tilstrækkelig margen mellem de maksimale engros- og 
detailtakster for at give plads til konkurrence og fortjenstmargener.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 196
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)
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1a. Hjemmeudbydere kan med 
efterfølgende afregning tilbyde kunderne 
roamingtakster, som overstiger de grænser, 
der fastsættes i artikel 4, forudsat at hver 
enkelt kunde, som accepterer et sådant 
tilbud, til enhver tid har ret til, med højst 30 
dages meddelelsesfrist og uden 
ekstraomkostninger, at skifte til 
roamingtakster, der opfylder kravene i 
artikel 4. Alle roamingtakster skal være 
omfattet af de nationale 
tilsynsmyndigheders overvågning af 
takster, i henhold til artikel 8, stk. 1. 

Or. en

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 197
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Alternative takstordninger

1. Hjemmeudbydere kan med efterfølgende 
afregning tilbyde kunderne roamingtakster, 
som overstiger de grænser, der fastsættes i 
artikel 4, forudsat at hver enkelt kunde, 
som accepterer et sådant tilbud, til enhver 
tid har ret til, med højst 30 dages 
meddelelsesfrist og uden 
ekstraomkostninger, at skifte til 
roamingtakster, der opfylder kravene i 
artikel 4. Alle roamingtakster skal være 
omfattet af de nationale 
tilsynsmyndigheders overvågning af 
takster, i henhold til artikel 8, stk. 1, med 
henblik på at fastsætte om der er 
overensstemmelse med de 
gennemsnitstakster, som er fastsat i artikel 
4.   
Brugerne skal, hvis de 30 dage forinden 
har indgivet skriftlig meddelelse herom, 
gratis og til enhver tid kunne vælge 
roamingtakster til og fra, hvad enten de 
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opfylder kravene i artikel 4 eller ej. 
2. Med undtagelse af eksisterende brugere, 
som efter nærværende forordnings 
ikrafttræden, tilbydes og accepterer 
roamingtakster, som fastsat i stk. 1, skal 
hjemmeudbydere senest ved udgangen af 
de tidsfrister, der fastsættes i artikel 10, stk. 
5, justere de eksisterende brugeres 
takstordninger, således at de takster, de 
opkræves for roamingtaleopkald, ikke 
overstiger de grænser, der fastsættes i 
artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag giver operatørerne mulighed for at tilbyde roamingtakster, der 
overstiger de regulerede niveauer. Det er overflødigt at præcisere, at kunderne skal tilbydes 
andre fordele for at acceptere sådanne højere roamingtakster.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 198
Artikel 4, stk. 1 c (nyt)

1c. Udover EU-forbrugertaksten, som 
fastsættes i stk. 2, kan alle hjemmeudbydere 
tilbyde en rimelig anvendelse, som omfatter 
faste månedlige beløb uden takstgrænser.  
Disse engangsbeløb skal dække 
roamingtale- og 
datakommunikationstjenester i (inklusive 
sms'er og mms'er) inden for Fællesskabet.

Or. xm

Begrundelse

Alle nye kunder, og udelukkende nye kunder, skal automatisk opkræves 
forbrugerbeskyttelsestaksten. De skal derudover have mulighed for til enhver tid at vælge en 
mere gunstig takst. Dette vil give operatørerne incitament til at udvikle innovative 
takstordninger.
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Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 199
Artikel 5

Tidsfrist for anvendelse af de maksimale 
detailtakstgrænser for regulerede 
roamingopkald
Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Operatørerne vil på grund af øget konkurrence være tvunget til at sænke deres detailtakster, 
hvilket ikke bør reguleres. Konkurrence på nationalt plan sikrer forbrugerne passende 
omkostningsbesparelser.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 200
Artikel 5

Tidsfrist for anvendelse af de maksimale 
detailtakstgrænser for regulerede 
roamingopkald
Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne udeladelse har til formål at lade reguleringen af udgående opkald træde i kraft på 
samme tid som reguleringen af indgående opkald på engrosniveau.

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 201
Artikel 5
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Tidsfrist for anvendelse af de maksimale 
detailtakstgrænser for regulerede 
roamingopkald
Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

udgår

Or. de

Begrundelse

For at forhindre markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke på detailniveau.

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 202
Artikel 5

Tidsfrist for anvendelse af de maksimale 
detailtakstgrænser for regulerede 
roamingopkald
Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 203
Artikel 5 a (ny)

Artikel 5a
Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttræden må detailtaksterne for 
roamingopkald inden for EU ikke overstige 
taksterne for indenlandske opkald.

Or. de
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Begrundelse

Detailtaksterne skal sænkes ved at overføre prissænkninger på engrosniveau. For at sikre den 
fri konkurrence og anvendelse af EU-ordningerne for det indre marked skal det være muligt 
at tilpasse taksterne til detailmarkedets niveau inden for et enkelt år.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 204
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 3 og artikel 4 får 
virkning på datoen for denne forordnings
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt, at takstgrænserne på både engros- og detailniveau træder i kraft 
øjeblikkeligt for at sikre prissænkninger. Dette er det primære mål med forordningen. På 
trods af operatørernes bebudede nedsættelser af engrospriserne forblev detailtaksterne høje. 
Der er derfor ikke tilrådeligt at indføre en "sunrise"-klausul.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler

Ændringsforslag 205
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Forpligtelserne i artikel 3 og artikel 7 
får virkning to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Selskaberne skal have den nødvendige tid til at tilpasse sig til de nye krav.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 206
Artikel 5, stk. -1 a (nyt)
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-1a. Forpligtelserne i artikel 3 og artikel 7 
får virkning to måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag af Ján Hudacký

Ændringsforslag 207
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning to
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne vedrørende detailtakster får 
virkning én måned efter forpligtelserne 
vedrørende engrostakster.

Or. en

Begrundelse

Operatørerne skal have den nødvendige tid til at forhandle bilaterale internationale 
roamingaftaler og træffe de øvrige tiltag, der er nødvendige for at kunne anvende regulerede 
priser. Den foreslåede tidsfrist på to måneder burde give tilstrækkelig tid til forhandlinger, 
samtidig med at en frist på yderligere en måned giver industrien tid til at udvikle regulerede 
pristilbud på detailniveau og til slutkunderne.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 208
Artikel 5, stk. -1 a (nyt)

-1a. Forpligtelserne i artikel 3 får virkning 
tre måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at gennemføre takstgrænser på engrosniveau, inden detaillofterne kan få 
virkning for at forhindre, at priserne presse, navnlig for så vidt angår mindre operatører, som 
er nødt til at sænke deres engrosomkostninger for at opveje de lavere detailtakster.
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Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 209
Artikel 5, stk. -1 a (nyt)

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Den oprindelige garantitakst på 
detailniveau, som fastsættes i artikel 4, skal 
fastsættes senest tre måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden, og forpligtelserne 
i henhold til forordningen får virkning 
senest seks måneder efter den dato.

Or. es

Begrundelse

Det er vigtigt, at de relevante forpligtelser får virkning hurtigst muligt, selv om der skal 
afsættes tilstrækkelig tid til, at de nationale tilsynsmyndigheder kan fastsætte nationale 
takster, og de berørte operatører kan tilpasse deres takster og servicebestemmelser, så de 
opfylder disse forpligtelser.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 210
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning ikrafttræden 
ved offentliggørelse i Den Europæiske 
Unions Tidende, såfremt en vurdering på 
grundlag det fastsatte kriterium viser, at 
hjemmeoperatørerne ikke har indført 
rimelige prisnedsættelser på detailmarkedet 
inden for ovennævnte tidsfrist.

Or. pl

Ændringsforslag af Romano Maria La Russa

Ændringsforslag 211
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks Forpligtelserne i artikel 3 og artikel 4 får 
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måneder efter denne forordning
ikrafttræden.

virkning tre måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4a får virkning tre 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden. Den første undersøgelse af, 
hvorvidt bestemmelserne i artikel 4 er 
opfyldt, skal revideres ni måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden, og derefter 
hvert halve år.

Or. en

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 212
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

1. Forpligtelserne i artikel 3 får virkning 
seks måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tidsfrist på tre måneder i forbindelse med engrostakster, inden 
forordningen træder i kraft, da operatørerne har brug for denne frist til at indføre nye takster 
i deres eksisterende roamingaftaler.

For detailtakster er det nødvendigt med en tidsfrist på seks måneder for at give operatørerne 
mulighed for at indføre nye takster og nye tilbud, foretage de nødvendige tekniske 
udviklinger, udarbejde kundekommunikation og oprette salgs- og kundesupportteam.

Ændringsforslag af Giles Chichester

Ændringsforslag 213
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning tre
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden, med forbehold af artikel 10, 
stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

Reguleringen af engrostakster skal få virkning to måneder efter offentliggørelsen af denne 
forordning (for at sikre tid til at gennemføre operationelle procedurer, som f.eks. fakturering).  
En tidsfrist på yderligere en måned, inden detailkontrollerne bringes i anvendelse, er 
tilstrækkeligt til at gennemføre operationelle procedurer på detailniveau og træffe 
forholdsregler mod likviditetsproblemer, hvis der endnu ikke var draget nytte af de nedsatte 
engrostakster.

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler

Ændringsforslag 214
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning tre
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Or. de

Begrundelse

Eurotaksten skal indføres tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 215
Artikel 5

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning tre
måneder efter denne forordning 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 216
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Forpligtelserne i artikel 4 får virkning 
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden. Den første undersøgelse af, 
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hvorvidt bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, 
er opfyldt, skal revideres 12 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden, og derefter 
hvert halve år.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tidsfrist på tre måneder i forbindelse med engrostakster, inden 
forordningen træder i kraft, da operatørerne har brug for denne frist til at indføre nye takster 
i deres eksisterende roamingaftaler.

For detailtakster er det nødvendigt med en tidsfrist på seks måneder for at give operatørerne 
mulighed for at indføre nye takster og nye tilbud, foretage de nødvendige tekniske 
udviklinger, udarbejde kundekommunikation og oprette salgs- og kundesupportteam.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE- Gruppen

Ændringsforslag 217
Artikel 6

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Indlemmet i artikel 4.



AM\660783DA.doc PE 384.658v03-00 98/102 AM\

DA

Ændringsforslag af Angelika Niebler og Christian Ehler

Ændringsforslag 218
Artikel 6

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Detailmarkedet skal ikke underlægges en omfattende regulering. Eurotaksten sikrer, at 
roamingkunder under alle omstændigheder tilbydes en gennemsigtig og forbrugervenlig takst.

Ændringsforslag af Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ændringsforslag 219
Artikel 6

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

udgår
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eller afgifter for tilvalgstjenester.

Or. es

Begrundelse

Opkald af denne type er allerede omfattet af artikel 4.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 220
Artikel 6

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag af Alexander Alvaro og Jorgo Chatzimarkakis

Ændringsforslag 221
Artikel 6

Detailtakster for modtagelse af opkald 
under roaming i Fællesskabet
Den totale detailtakst, eksklusive moms, 
som en hjemmeudbyder må opkræve af sin 
roamingkunde for denne kundes 
modtagelse af taletelefoniopkald under 
roaming på et besøgt net må ikke på 
minutbasis overstige 130 % af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, jf. 

udgår
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artikel 10, stk. 3. Takstgrænserne i denne 
artikel omfatter alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald som f.eks. engangsafgifter 
eller afgifter for tilvalgstjenester.

Or. en

Ændringsforslag af Herbert Reul, Werner Langen og Daniel Caspary

Ændringsforslag 222
Artikel 6

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

udgår

Or. de

Begrundelse

For at forhindre markedsforvridninger og bevare konkurrenceevnen for udbydere af 
mobiltelefonitjenester bør de internationale roamingtakster kun reguleres på engrosniveau og 
ikke på detailniveau.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 223
Artikel 6

Detailtakster for modtagelse af opkald 
under roaming i Fællesskabet
Den totale detailtakst, eksklusive moms, 

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

Or. en

Begrundelse

Operatørerne vil på grund af øget konkurrence være tvunget til at sænke deres detailtakster, 
hvilket ikke bør reguleres. Konkurrence på nationalt plan sikrer forbrugerne passende 
omkostningsbesparelser.

Ændringsforslag af Daniel Caspary

Ændringsforslag 224
Artikel 6

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

En hjemmeudbyder må ikke opkræve 
takster fra sine roamingkunder. Dette 
omfatter alle faste elementer i tilknytning til 
leveringen af regulerede roamingopkald som 
f.eks. engangsafgifter eller afgifter for 
tilvalgstjenester. Samtidig må operatøren af 
det besøgte net ikke opkræve takster af 
hjemmeudbyderen.

Or. de

Begrundelse

En ambitiøs ny tilgang til roamingaftaler i EU skal sørge for, at alle indgående opkald er 
gratis i hele EU.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 225
Artikel 6

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

Den totale eurotakst på detailniveau, 
eksklusive moms, som en hjemmeudbyder 
må opkræve af sin roamingkunde for denne 
kundes modtagelse af taletelefoniopkald 
under roaming på et besøgt net må ikke på 
minutbasis overstige 100 % af den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, jf. 
artikel 10, stk. 3. Takstgrænserne i denne 
artikel omfatter alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald som f.eks. engangsafgifter 
eller afgifter for tilvalgstjenester.

Or. it

Begrundelse

I absolutte tal er den gennemsnitlige mobiltermineringstakst allerede forholdsvis høj for 
kunder, der modtager opkald.

Ændringsforslag af Reino Paasilinna, for PSE-Gruppen

Ændringsforslag 226
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Trafikstyring

Der skal ikke anvendes 
trafikstyringsmetoder for at hindre 
roamingkunder i frit at vælge net. Dette 
valg skal forblive åbent, indtil 
roamingkunden har slukket for sit apparat 
eller har forladt det besøgte net.

Or. en


