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**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
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*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7
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Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets 
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kursiv. De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske 
tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige 
mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0382)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0244/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om International Handel og Kultur- og 
Uddannelsesudvalget (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
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 

(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 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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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.

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. Til trods for, 
at visse operatører for nylig har indført 
roamingtakster, der giver kunderne mere 
fordelagtige betingelser, er der meget der 
tyder på, at priserne stadig ikke afspejler 
de reelle omkostninger.

Ændringsforslag 2
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.

Begrundelse

Der har i de seneste måneder været mange diskussioner om emnet, hvilket har øget 
operatørernes bevidsthed.  Erhvervslivet er tilsyneladende forberedt på prisregulering. 
Yderligere forsinkelser kan således ikke retfærdiggøres.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 15 A (ny)

(15) På engrosniveau bør 
værtsnetoperatører ikke kunne opkræve 
takster fra andre operatører over denne 
maksimale minuttakst. På detailniveau 
bør der indføres en takst, der er lavere 
eller lig med den maksimale minuttakst 
(”eurotaksten”), som kunderne altid bør 
kunne vælge, og som de bør kunne 



PR\649863DA.doc 7/27 PE 384.334v01-00

DA

kombinere med enhver af de eksisterende 
takstpakker for nationale tjenester.

Begrundelse

Hvis der indføres en maksimal minuttakst for tilvalgstjenester i stedet for at regulere hele 
detailmarkedet, kan forbrugeren beskyttes, mens erhvervslivet får mulighed for at udvikle nye 
takstpakker, der er tilpasset brugerens individuelle behov. I forbindelse med krav om 
gennemsigtighed, der forpligter erhvervslivet til at forsyne forbrugeren med prisoplysninger, 
skal kunderne sættes i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem de forskellige tilbud på 
markedet. 

Ændringsforslag 4
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 relevante elementer, der indgår i 
foretagelsen og modtagelsen af et 
internationalt roamingopkald (herunder 
generalomkostninger, signalering, 
opkaldsoprindelse, transittjenester og 
terminering). Eftersom forskellene i de 
omkostninger, der er forbundet med at 
levere internationale roamingtjenester for 
opkald, der foretages eller modtages i et 
besøgt land, eller til eller fra en kundes 
hjemland eller til eller fra et tredjeland, 
synes ubetydelige, bør der anvendes en 
fælles multiplikator til at beregne den 
maksimale engrostakst.

Ændringsforslag 5
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 

(19) Maksimumstaksten for levering af et 
internationalt roamingopkald på 
engrosniveau bør være baseret på den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst pr. 
minut, beregnet som gennemsnittet af 
taksterne i og uden for 
spidsbelastningsperioder, for operatører 
med en stærk markedsposition, idet disse 
termineringstakster i forvejen er underlagt 
tilsyn i overensstemmelse med 
rammebestemmelserne for elektronisk 
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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 sikkerhed for, at de reelle 
omkostninger i forbindelse med levering af 
regulerede roamingtjenester kan blive 
dækket ind.

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 sikkerhed for, at de reelle 
omkostninger i forbindelse med levering af 
regulerede roamingtjenester kan blive 
dækket ind.

Begrundelse

Det er bevist, at de nationale tilsynsmyndigheder i de fleste medlemsstater regulerer 
mobiltermineringstaksterne som et gennemsnit af taksterne i og uden for 
spidsbelastningsperioder.  Dette grundlag lægger derfor mindre op til manipulation, end hvis 
der kun tages hensyn til takster i spidsbelastningsperioder.

Ændringsforslag 6
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) Den maksimumstakst, der bør gælde 
for den fakultative eurotakst, 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.
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Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 20 A (ny)

(20a) Med henblik på at øge 
konkurrencen på markedet for 
internationale 
mobildatakommunikationstjenester og 
gøre takster for nye tjenester såsom mms 
(Multimedia Messaging Service), mobilt 
internet og tv gennemsigtige og 
sammenligelige for forbrugeren, bør 
hjemmeudbydere have pligt til ud over 
eurotaksten at tilbyde en samlet månedlig 
enhedstakst, der dækker alle 
internationale roaming- og 
datakommunikationstjenester, der 
udbydes af hjemmeudbyderen. 
Enhedstaksten bør gøre det muligt for 
kunderne at sammenligne takstpakker i 
hele EU og dermed også at vælge mellem 
et større antal hjemmeudbydere.

Begrundelse

Ordføreren accepterer Kommissionens overordnede holdning, at prisreguleringen af 
internationale datatjenester på grundlag af de nuværende oplysninger ville gå ud over 
forordningens anvendelsesområde. Meget tyder dog på, at markedet for dataoverførsler ikke 
er velfungerende. Hvis der indføres en EU-enhedstakst, bliver takstpakker sammenlignelige 
for forbrugere i hele EU. Dette ville øge konkurrencen på markedet og muligvis føre til en 
nedgang i prisen på dataroaming. 

Ændringsforslag 8
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
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Ændringsforslag 9
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

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 23

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

udgår

Ændringsforslag 11
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 samt for 
afsendelse og modtagelse af data i 
Fællesskabet og hjælpe roamingkunder 
med at træffe afgørelse om brugen af deres 
mobiltelefon under rejse i udlandet bør 
udbyderne af mobiltelefonitjenester gratis 
give deres roamingkunder mulighed for 
nemt at få oplyst de roamingtakster, der 
gælder for dem i den pågældende besøgte 
medlemsstat. Disse oplysninger bør 
omfatte takster for foretagelse og 
modtagelse af taletelefoniopkald og 
afsendelse og modtagelse af data på alle 
de tilgængelige besøgte net i den 
pågældende medlemsstat. Oplysningerne 
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roamingtaksterne. bør fremhæve forskellene mellem takster i 
og uden for spidsbelastningsperioder og 
andre tidsbestemte variationer. Senest en 
time efter, at roamingkunden er rejst ind i 
en anden medlemsstat, bør vedkommende 
have ret til fra sin hjemmeudbyder at 
modtage en automatisk sms, eller en 
anden for synshæmmede hensigtsmæssig 
tjeneste, med personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster, der 
gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald og for afsendelse og 
modtagelse af data i den besøgte 
medlemsstat. Kunder bør kunne skifte 
mellem ”push mode” (automatisk sms) og 
”pull mode” (sms efter anmodning).

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 26 A (ny)

(26a) Gennemsigtighed indebærer også,
at udbyderne bør oplyse 
roamingtaksterne, når der tegnes 
abonnement, og regelmæssigt og i tilfælde 
af større takstændringer give deres 
kunder ajourførte oplysninger om 
roamingtaksterne. Navnlig 
hjemmeudbydere bør give kunder 
fuldstændige oplysninger om 
betingelserne for eurotaksten samt den 
samlede månedlige enhedstakst med 
regelmæssige mellemrum og i samme 
omfang, som kunder oplyses om parallelle 
roamingtakster. Hjemmeudbydere bør 
også oplyse kunderne om, hvordan de 
skifter mellem de enkelte obligatoriske
takstordninger.

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 27

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at udføre opgaver under 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002, bør tildeles de 

(27) De nationale tilsynsmyndigheder, der 
er ansvarlige for at udføre opgaver under 
rammebestemmelserne for elektronisk 
kommunikation fra 2002, bør tildeles de 
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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. 

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, der foretages og 
modtages i Fællesskabets mest perifere 
regioner, og nødvendigheden af at sikre, at 
disse omkostninger i tilstrækkelig grad kan 
dækkes ind på engrosmarkedet. De 
nationale tilsynsmyndigheder bør 
underrette Kommissionen om resultaterne 
af denne overvågning hver sjette måned 
efter denne forordnings ikrafttræden. Der 
bør gives oplysninger separat til 
erhvervskunder og kunder med 
forudgående og efterfølgende afregning. 
Kommissionen bør offentliggøre en 
rapport om udviklingen i EU hver tolvte 
måned efter denne forordnings 
ikrafttræden. De nationale 
tilsynsmyndigheder bør sikre, at der stilles 
opdaterede oplysninger om anvendelsen af 
denne forordning til disposition for 
mobiltelefonbrugerne.

Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 31 A (ny)

(31a) Prisregulering på engrosniveau bør 
ophøre, hvis der er en velfungerende børs, 
hvor der handles med roamingminutter 
og/eller –bits.

Begrundelse

En velfungerende børs, hvor der anonymt handles med roamingminutter og/eller –bits, ville 
skabe lige vilkår for alle operatører uden forskelsbehandling af små operatører eller 
operatører, der er i indirekte konkurrence med hinanden. Der ville i så fald ikke længere være 
brug for et engrostakstloft, der sigter mod at opnå samme resultater.
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Ændringsforslag 15
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, der bygger på ”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, og både incitamenter til innovative 
tiltag og forbrugernes valgfrihed bevares. 
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. 

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, STK. 1 A (nyt)

1a. Ved denne forordning fastsættes 
bestemmelser for at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne om takster til brugerne af 
internationale roamingtjenester, herunder 
datakommunikationstjenester.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA D

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

d) ”reguleret roamingopkald” et 
mobiltaletelefoniopkald, som en
roamingkunde foretager, med oprindelse i 
eller modtaget af et besøgt net og 
terminering i et offentligt mobiltelefonnet i 
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Fællesskabet Fællesskabet

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 3, STK. 1 A (nyt)

For at kunne levere internationale 
roamingtjenester skal alle 
hjemmeudbydere have adgang til og 
kunne benytte det jordbaserede offentlige 
mobiltelefonnet beliggende i en anden 
medlemsstat end den, hvor hjemmenettet 
er beliggende.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 4, TITEL

Detailtakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald

Detailtakster for foretagelse og modtagelse 
af regulerede roamingopkald

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 4, STK. 1

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 foretagelse af et 
reguleret roamingopkald, ikke overstige [ x 
%] af den gældende maksimale engrostakst 
for opkaldet som fastsat i 
overensstemmelse med bilag I. For 
indgående regulerede roamingopkald kan 
en hjemmeudbyder ikke opkræve takster 
af roamingkunderne, der overstiger en 
tredjedel af de maksimale detailtakster for 
roamingopkald. Takstgrænserne i denne 
artikel omfatter alle faste elementer i 
tilknytning til leveringen af regulerede 
roamingopkald som f.eks. opkaldsafgifter 
eller afgifter for tilvalgstjenester.

Takstgrænserne i denne artikel finder 
anvendelse på en eurotakst, som alle 
hjemmeudbydere skal tilbyde. Kunder kan
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frit slå eurotariffen til og fra, og et sådant 
skift gennemføres gratis og uden 
sanktioner og må ikke medføre 
betingelser eller begrænsninger 
vedrørende abonnementets eksisterende 
komponenter. Eurotaksten kan 
kombineres med enhver form for 
takstpakke.

Begrundelse

Hvis der indføres en prisreguleret standardminuttakst for tilvalgstjenester i stedet for at 
regulere hele detailmarkedet, kan forbrugeren beskyttes, mens erhvervslivet får plads til at 
udvikle nye takstpakker, der er tilpasset brugerens individuelle behov. I forbindelse med krav 
om gennemsigtighed, der forpligter erhvervslivet til at forsyne forbrugeren med 
prisoplysninger, skal kunderne sættes i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem de 
forskellige tilbud på markedet. 

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 4, STK. 1 A (nyt)

1a. Ud over eurotaksten omhandlet i stk. 1 
tilbyder alle hjemmeudbydere en rimelig 
samlet månedlig enhedstakst, som ikke er 
underlagt nogen takstgrænser. 
Enhedstaksten dækker internationale 
roaming- og 
datakommunikationstjenester (herunder 
sms’er og mms’er) inden for 
Fællesskabet.

Begrundelse

Ordføreren accepterer Kommissionens overordnede holdning, at prisreguleringen af 
internationale datatjenester på grundlag af de nuværende oplysninger ville gå ud over 
forordningens anvendelsesområde. Meget tyder dog på, at markedet for dataoverførsler ikke 
er velfungerende. Hvis der indføres en enhedstakst for hele Europa, bliver takstpakker 
sammenlignelige for forbrugere i hele EU. Dette ville øge konkurrencen på markedet og 
muligvis føre til en nedgang i prisen på dataroaming.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 5, STK. 1
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Forpligtelserne i artikel 4 får virkning seks 
måneder efter denne forordning
ikrafttræden.

Forpligtelserne i artikel 4 får virkning
samtidig med denne forordnings
ikrafttræden med forbehold af artikel 10, 
stk. 5.

Begrundelse

Der har i de seneste måneder været mange diskussioner om emnet, hvilket har øget 
operatørernes bevidsthed.  Erhvervslivet er tilsyneladende forberedt på prisregulering. 
Yderligere forsinkelser kan således ikke retfærdiggøres.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 6

Artikel 6
Detailtakster for modtagelse af opkald 
under roaming i Fællesskabet

udgår

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

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 7, STK. 1

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

1. Hver hjemmeudbyder giver hver enkelt
roamingkunde personaliserede 
takstoplysninger om de detailtakster, der 
gælder for denne kundes foretagelse og 
modtagelse af opkald og afsendelse og 
modtagelse af sms’er og mms’er og andre 
datakommunikationstjenester i 
forbindelse med international roaming i 
den besøgte medlemsstat.
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Ændringsforslag 25
ARTIKEL 7, STK. 2

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

udgår

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 7, STK. 2 A (nyt)

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

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 7, STK. 3

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

3. Ovennævnte oplysningstjeneste skal 
ydes gratis.
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Ændringsforslag 28
ARTIKEL 7, STK. 4

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

udgår

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 7, STK. 5

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

5. Hjemmeudbyderne giver nye kunder 
fuld oplysning om gældende 
roamingtakster, når der tegnes 
abonnement. De giver også med 
regelmæssige mellemrum, og desuden hver 
gang der sker en betydelig takstændring, 
deres kunder ajourførte oplysninger om 
gældende roamingtakster. 
Hjemmeudbydere giver umiddelbart alle 
kunder fuldstændige oplysninger om 
betingelserne for eurotaksten som 
omhandlet i artikel 4, stk. 1, samt den 
samlede månedlige enhedstakst som 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, og forklarer 
proceduren for, hvordan der kan skiftes 
mellem disse obligatoriske takster.

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 8, STK. 6

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

6. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af tale- og 
roamingtjenester til roamingkunder, 
navnlig i Fællesskabets mest perifere 
regioner, og underretter Kommissionen om 
resultatet af denne overvågning hver sjette 
måned efter denne forordnings 
ikrafttræden. Der gives oplysninger 
separat til erhvervskunder og kunder med 
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overvågning. forudgående og efterfølgende afregning.
På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter og under 
henvisning til De Europæiske 
Tilsynsmyndigheders vurdering 
forelægger Kommissionen inden 12 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden Parlamentet og Rådet en 
analyse af de internationale engros- og 
detailroamingtakster i Fællesskabet. Hvis 
de internationale detailroamingtakster 
ikke reduceres betydeligt efter denne 
forordnings ikrafttræden, tilpasser 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den forskriftsprocedure, der henvises til i 
artikel 13, stk. 2, den i bilag I omhandlede 
multiplikationsfaktor for 
mobiltermineringstaksten. 

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 8, STK. 6 A (nyt) 

6a. De nationale tilsynsmyndigheder 
overvåger udviklingen i engros- og 
detailtaksterne for levering af sms- og 
andre datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og underretter 
Kommissionen om resultatet af denne 
overvågning hver sjette måned efter denne 
forordnings ikrafttræden. Der gives 
oplysninger separat til erhvervskunder og 
kunder med forudgående og efterfølgende 
afregning. 
På grundlag af de nationale 
tilsynsmyndigheders rapporter forelægger 
Kommissionen inden 18 måneder efter 
denne forordnings ikrafttræden 
Parlamentet og Rådet en analyse af 
engros- og detailroamingtakster for 
datakommunikationstjenester i 
forbindelse med international roaming i 
Fællesskabet. Hvis de internationale 
dataroamingtakster ikke reduceres 
betydeligt efter denne forordnings 
ikrafttræden vurderer Kommissionen 
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behovet for en forordning med henblik på 
at reducere prisen på levering af 
datakommunikationstjenester i 
forbindelse med international roaming og 
forelægger om nødvendigt et forslag.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 12, STK. 1 

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

Kommissionen tager denne forordnings 
funktionsmåde op til revision og 
forelægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest to år efter 
ikrafttrædelsesdatoen. Rapporten skal 
omfatte Kommissionens ræsonnement 
vedrørende det fortsatte behov for 
forordningen, dens vurdering af, hvorvidt 
det er hensigtsmæssigt at indføre 
”opkalderen betaler”-bestemmelser, og af
muligheden for at ophæve den i lyset af 
markeds- og konkurrenceudviklingen og 
tilstedeværelsen af eller manglen på en 
velfungerende børs, hvor der handles med 
roamingminutter og -bits. Kommissionen 
kan med henblik herpå anmode 
medlemsstaterne og de nationale 
tilsynsmyndigheder om oplysninger, som 
fremsendes hurtigst muligt.

Ændringsforslag 33
BILAG I

Engrostakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald, jf. artikel 3

Engrostakster for foretagelse af regulerede 
roamingopkald, jf. artikel 3 og 4

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

Den totale engrostakst, som en operatør af 
et besøgt net må opkræve af en operatør af 
roamingkundens hjemmenet for foretagelse 
af et reguleret roamingopkald med 
oprindelse på det besøgte net, må ikke 
overstige et beløb pr. minut, der er lig med 
den gennemsnitlige mobiltermineringstakst 
offentliggjort i henhold til artikel 10, stk. 3, 
multipliceret med en faktor på [y] for 
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opkald til et offentligt mobiltelefonnet, 
uanset om det er i den medlemsstat, hvori 
det besøgte net er beliggende, eller i en 
anden medlemsstat end den, hvori det 
besøgte net er beliggende

a) med en faktor på to, når der er tale om 
et reguleret roamingopkald til et nummer, 
der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i 
den medlemsstat, hvori det besøgte net er 
beliggende, eller

b) med en faktor på tre, når der er tale om 
et reguleret roamingopkald til et nummer, 
der er tildelt et offentligt mobiltelefonnet i 
en anden medlemsstat end den, hvori det 
besøgte net er beliggende.

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

Ændringsforslag 34
BILAG II, PUNKT 1, LITRA A

a) ”nationalt vægtet gennemsnitlig 
mobiltermineringstakst” gennemsnittet af 
mobiltermineringstaksterne pr. operatør 
med stærk markedsposition vægtet på basis 
af antallet af aktive abonnenter pr. 
operatør med stærk markedsposition

a) ”nationalt vægtet gennemsnitlig 
mobiltermineringstakst” gennemsnittet af 
mobiltermineringstaksterne pr. operatør 
med stærk markedsposition vægtet på basis 
af det samlede antal trafikminutter pr. 
operatør med stærk markedsposition

Ændringsforslag 35
BILAG II, PUNKT 1, LITRA B

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

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

operatør med stærk markedsposition som 
fastsat efter en metode, der er godkendt af 
den nationale tilsynsmyndighed

Ændringsforslag 36
BILAG II, PUNKT 1, LITRA D

d) ”aktive abonnenter pr. operatør med 
stærk markedsposition” summen af aktive 
abonnenter hos hver operatør med stærk 
markedsposition og aktive abonnenter hos 
enhver anden mobiltelefonudbyder, som 
benytter det net, der tilrådighedsstilles af 
operatøren med stærk markedsposition, til 
terminering af taletelefoniopkald til sine 
kunder

udgår

Ændringsforslag 37
BILAG II, PUNKT 1, LITRA E

e) ”aktive abonnenter” aktive 
mobiltelefonabonnenter (både med 
forudgående og efterfølgende afregning) 
som fastsat efter en metode, der er 
godkendt af den nationale 
tilsynsmyndighed.

udgår

Ændringsforslag 38
BILAG II, PUNKT 2

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

2) Den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst offentliggjort i 
henhold til artikel 10, stk. 3, er 
gennemsnittet af de nationalt vægtede 
gennemsnitlige mobiltermineringstakster. 
Den beregnes ved brug af oplysningerne i 
stk. 3 nedenfor, som er blevet indberettet til 
Kommissionen af de nationale 
tilsynsmyndigheder i overensstemmelse 
med en anmodning i henhold til artikel 10, 
stk. 2 eller 4.
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med en anmodning i henhold til artikel 10, 
stk. 2 eller 4.
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BEGRUNDELSE

Indledning

De europæiske borgeres mulighed for at bruge deres mobiludstyr under udenlandsrejser er en 
afgørende faktor, hvad angår oprettelsen af et indre marked for mobiltjenester i Europa. 
Der er konstateret et klart markedssvigt på det nuværende roamingmarked, og det forhindrer 
de europæiske borgere i at anvende deres mobiludstyr, når de rejser fra en medlemsstat til en 
anden. 

Vi støtter klart hovedlinjerne i Kommissionens forslag til forordning om roaming på 
offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet. Det er dog nødvendigt at foretage forbedringer med 
henblik på at øge prisgennemsigtigheden og gøre det muligt for forbrugeren at træffe et 
kvalificeret valg, og med henblik på at skabe lige vilkår for mobiltelefonoperatører og 
således øge konkurrencen på det indre roamingmarked.

Europa-Parlamentet respekterer Kommissionens bekymringer, hvad angår reguleringen af 
priserne på internationale mobildataoverførselstjenester på grundlag af de nuværende 
oplysninger om dette markedssegment uden en behørig konsekvensanalyse. Europa-
Parlamentet bemærker, at der er et stort behov for nøje at vurdere og overvåge dette 
markedssegment, eftersom der synes at være tydelige tegn på markedssvigt.

I. Markedssvigt

1. Meget høje priser
Prisniveauet for de mobilkommunikationstjenster, der tilbydes forbrugere, der roamer, har 
været høje og ofte urimeligt høje. Til trods for at taksterne, navnlig taksterne på 
detailniveau, har været uberettiget høje, er der beviser for, at også de engrostakster, som 
værtsnetoperatøren opkræver, navnlig fra mindre operatører, har været langt højere end de 
omkostninger, som værtsnetoperatøren er blevet påført, hvilket således hindrer loyal 
konkurrence. 

2. Mangel på gennemsigtighed
De europæiske borgere har brug for ubegrænset kommunikation af høj kvalitet. Behovet er 
tydeligt, i betragtning af at otte ud af ti EU-borgere har en mobiltelefon, og i betragtning af at 
indtrængningsraten i visse medlemsstater overstiger 100 % (Italien 123,2 %, Portugal 
117,1 %, Det Forenede Kongerige 116,3 %)1. Til dette formål er gennemsigtige
prismekanismer af afgørende betydning. På virksomhedsplan skal gennemsigtighed sikre, 
at det indre marked fungerer. Hvad angår forholdet mellem virksomheder og forbrugere er 
hovedformålet at forsyne forbrugeren med fuldstændige og sammenlignelige oplysninger om 
de gældende priser med henblik på at sætte forbrugeren i stand til at træffe et kvalificeret valg.

II. Ulemperne ved et ikke-fungerende indre telekommunikationsmarked  

  
1 Ved udgangen af fjerde kvartal 2005
Kilde: Credit Suisse, Gerpott Analysis.
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1. Manglende gennemførelse af Lissabon-stragiens mål
Hovedformålet med Lissabon-dagsordenen er at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige 
videnbaserede økonomi i verden inden 2010. Det Europæiske Råd opfordrede i marts 2005 
Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at puste nyt liv i Lissabon-strategien ved atter at 
fokusere på vækst og beskæftigelse i Europa. Et velfungerende arbejdsmarked kan fremme 
vækst og være med til at skabe en konkurrencedygtig europæisk økonomi. For at sikre det 
europæiske markeds konkurrenceevne på verdensplan er der behov for et dynamisk 
indre marked uden indre barrierer. Ubegrundet høje priser, der forhindrer forbrugerne i at 
benytte deres mobiltelefonudstyr, udgør hindringer på det indre marked for tjenesteydelser. 

2. Manglende etablering af et videnbaseret indre marked 
Markedet for mobilkommunikation, der er en del af informationssamfundet i bredeste 
forstand, omfatter ikke kun taletelefoni, men også levering af andre nyere former for 
mobilkommunikationstjenester. Navnlig VOIP, 3G-net, GPS, Wi-fi, mobilt internet og tv 
samt nyt mobiltelefoniudstyr, der kan anvendes til mobildataoverførsel i større omfang, tyder 
på en lovende udvikling, der ikke bør vanskeliggøres af manglende efterspørgsel på 
grund af afskrækkende priser.

3. Selvreguleringen fungerer ikke 
Selvregulering ville betyde, at operatører eller organisationer selv skulle forhandle om og 
fastsætte retningslinjer på europæisk plan. Operatører ville skulle garantere væsentlige 
prisnedsættelser på detail- og engrosniveau. Der er tilsyneladende endnu ikke blevet fremsat 
sådanne forslag. 

4. Den manglende funktionsdygtighed i tal
Undersøgelser har vist: 

• at næsten otte ud af ti europæere har en mobiltelefon;
• at mobiltelefonbrugere er meget afhængige af de internationale roamingtjenester, 

eftersom størstedelen af brugerne (ni ud af ti) vælger denne løsning, når de rejser 
udenlands i stedet for at købe et nyt SIM-kort;

• at de fleste brugere begrænser deres mobilkommunikation, når de rejser udenlands;
• at for høje kommunikationsomkostninger uden tvivl er den væsentligste årsag til, at 

europæere bruger deres telefoner mindre, når de rejser udenlands (81 % af de 
adspurgte); 

• at der er en betydelig mangel på gennemsigtighed, hvad angår priser, eftersom fire ud 
af ti europæere ikke har en klar fornemmelse af, hvad deres opkald koster;

• at et stort antal europæere (70 % af de adspurgte) synes, at EU skal gøre en indsats for 
at regulere prisen på opkald og tekstbeskeder, således at roamingtaksterne ikke er 
meget højere end de lokale priser. 

B. Foreslåede forbedringer

Oprettelsen af et velfungerende europæisk indre marked for telekommunikation er det 
vigtigste formål med denne forordning. Geografiske hindringer, der vanskeliggør dynamisk 
konkurrence, bør fjernes. Gennemsigtigheden for forbrugerne samt for erhvervslivet bør 
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forbedres, hvilket til dels kan være medvirkende til, at den overordnede målsætning kan 
gennemføres.

5. Engrosregulering

Prisregulering på engrosniveau er en vigtig drivkraft for at nå de mål, der er fastsat 
ovenstående. Prisregulering bør skabe lige vilkår for operatørerne, både store og små, gamle 
og nye (markedsadgang), nordlige og sydlige (turisme) og østlige og vestlige 
(indkomstniveau) for at sikre konkurrence. For at sikre loyal konkurrence skal alle operatører 
underkaste sig en must carry-forpligtelse for roamingtjenester på engrosniveau.

Grundlaget for engrosreguleringen skal være gennemsigtigt, ikke lægge op til manipulation 
og gælde på lige vilkår i alle medlemsstater, og det bør ikke udgøre en urimelig administrativ 
byrde for tilsynsmyndighederne.

Reguleringen på engrosniveau bør baseres på mobiltermineringstakster beregnet som 
gennemsnittet for alle 27 medlemsstater. Det absolutte takstloft på engrosniveau beregnes 
ved at gange den gennemsnitlige mobiltermineringstakst med en fælles koefficient. Der er 
ingen mobiltelefonoperatører, der kan opkræve takster ud over dette loft fra andre operatører.

Prisreguleringen på engrosniveau bør træde i kraft hurtigst muligt.

6. Udløbsklausul

Hvis erhvervslivet etablerer en børs, der dækker hele det europæiske roamingmarked 
(indgående og udgående opkald), vil operatører, der sælger alle deres roamingminutter på 
denne børs, ikke længere være underlagt regulering på engrosniveau.

7. Detailregulering

Prisregulering på detailniveau bør frem for alt sikre, at prisnedsættelser, der ydes af operatører 
på engrosniveau, videregives til forbrugerne, samtidig med at operatørerne har plads nok til 
innovation af nye tjenester og takstpakker.

Det absolutte takstloft på detailniveau skal kun finde anvendelse på en reguleret detailtakst 
(”eurotakst”), der obligatorisk skal tilbydes af alle operatører. Denne takst bør bestå af en 
samlet pris pr. opkald eller pr. tidsenhed og kan om nødvendigt reguleres af Europa-
Parlamentet og Rådet. Operatører er forpligtede til at give fuldstændige oplysninger om 
betingelserne for denne takst og til at gøre det let for forbrugeren at vælge eurotaksten.

Med henblik på at øge konkurrencen på markedet for mobildataoverførsel og gøre priserne på 
roamingtjenester sammenlignelige på EU-plan skal operatører også være forpligtet til at 
tilbyde en samlet månedlig international enhedstakst. Denne enhedstakst skal omfatte 
basistaksten, de nationale og internationale roamingtakster for mobildataoverførsel (sms, 
mms, mobilt tv osv.) og taksterne for enhver tjeneste, der tilbydes forbrugeren på et senere
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tidspunkt. Der skal ikke gælde nogen prisregulering for enhedstaksten. 

Hvis begge krav (om eurotaksten og den samlede månedlige enhedstakst) overholdes af 
operatørerne, vil alle de andre eksisterende eller nye internationale modeller for 
roamingtakster, der ikke er underlagt regulering, således give operatørerne frihed til at 
tilpasse deres servicepakker.
Prisreguleringen på detailniveau bør træde i kraft hurtigst muligt og udløbe, når de 
geografiske hindringer er fjernet, og der er etableret et velfungerende indre marked.

8. Gennemsigtighed

Et aktivt “push-system" er at foretrække frem for prisoplysning efter anmodning ("pull-
system"). For at undgå spamming skal oplysninger begrænses til prisoplysninger, og 
forbrugerne skal have mulighed for at skifte til et "pull-system”, hvis de ønsker det.

Forbrugere skal oplyses direkte om de priser, der gælder, når de roamer.

Det skal sikres, at omkostningerne ved at informere forbrugerne er rimelige. 

For at kunne videregive prisnedsættelser, der er ydet på engrosniveau, skal 
gennemsigtigheden, hvad angår de priser, der opkræves af operatører, øges. Så længe der ikke 
er nogen europæisk tilsynsmyndighed, anmodes de nationale tilsynsmyndigheder om at sikre 
gennemsigtigheden.

9. Yderligere foranstaltninger

Europa-Parlamentet anmoder Kommissionen om nøje at overvåge prisudviklingen inden 
for international mobildataoverførsel og vurdere, om der er behov for yderligere regulering 
på dette område. Ordføreren påpeger, at der er en høj risiko forbundet med innovation, hvad 
angår ny teknologi og tjenester på dette område, på grund af urimelige priser. 

C. Mål, der skal opnås 

I denne forbindelse skal forslaget til forordning medføre en balanceret tilgang under 
hensyntagen både til forbrugerens og mobiltelekommunikationssektorens interesser. 
Således kan der opnås en væsentlig reduktion af roamingtaksterne samt skabes lige vilkår for 
konkurrencen mellem mobiloperatørerne.


