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Ændringsforslag 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Et indre marked for 
telekommunikation vil ikke være en 
realitet, så længe der er betydelige 
prisforskelle mellem de indenlandske 
priser og roamingpriserne; det endelige 
mål af denne forordning må derfor være 
at fjerne roaminggebyrerne fuldstændigt 
og etablere et fælles 
mobilkommunikationsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 31
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Et indre marked for 
telekommunikation vil ikke være en 
realitet, så længe der er betydelige 
prisforskelle mellem de indenlandske 
priser og roamingpriserne; det endelige 
mål af denne forordning må derfor være 
at fjerne roaminggebyrerne fuldstændigt 
og etablere et fælles 
mobilkommunikationsmarked.

Or. en
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Ændringsforslag 32
Anna Hedh

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Målsætningen om at reducere 
forskellene mellem de indenlandske 
takster og roamingtaksterne, så de bliver 
udlignet i 2015, blev fremsat af 
Kommissionen i benchmarkingrammen 
for 2011-2015 og efterfølgende vedtaget af 
medlemsstaterne i november 20091.
Denne målsætning indgår også i 
Kommissionens meddelelse "En digital 
dagsorden for Europa"2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf.
2 KOM (2010)0245.

Or. en

Ændringsforslag 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1b) Højere indenlandske takster på 
opkald, sms'er og data (herunder til andre 
lande end hjemlandet) sammenlignet med 
roamingtaksterne er ikke til gavn for 
forbrugerne og skaber en forvridning af 
markedet; fra 2012 bør indenlandske 
takster således ikke overstige 
detailprislofterne fastsat for 
roamingtaksterne.
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Or. en

Ændringsforslag 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1c) Med henblik på at opnå et indre 
marked for telekommunikation bør alle 
forbundne teleselskaber, der tilhører den 
samme koncern, tilskyndes til at 
sammenkoble deres indenlandske licenser 
inden for rammerne af en fælles 
europæisk udbyder; i fremtiden bør 
eksisterende telekommunikationslicenser 
samt nye licenser til mobilnet omfatte hele 
det europæiske område og ikke kun en 
enkelt medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 35
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De høje priser på taletelefoni-, sms- og 
dataroaming , der skal betales af brugerne 
af de offentlige mobiltelefonnet, f.eks. 
studerende, forretningsrejsende og turister, 
når de benytter deres mobiltelefon under 
rejse i udlandet inden for Unionen , er en 
kilde til bekymring både hos forbrugerne,
de nationale tilsynsmyndigheder  og  EU-
institutionerne. De urimelige høje 
detailtakster er resultatet af høje 
engrostakster, der opkræves af den 
udenlandske værtsnetudbyder, og også i 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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mange tilfælde en høj detailavance, der 
opkræves af kundens egen netudbyder.
Nedsættelser af engrostaksterne er ofte 
ikke blevet videregivet til detailkunden. Til 
trods for, at visse udbydere  i den senere tid 
har indført takstordninger, der giver 
kunderne mere fordelagtige betingelser og 
noget  lavere priser, er der meget der tyder 

på, at forholdet mellem omkostninger og 
priser  er langt fra , hvad der ville 
kendetegne markeder med konkurrence.

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den manglende konkurrence på 
roamingmarkedet hindrer udviklingen af 
et indre marked for telekommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
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Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) De høje roamingpriser er en 
væsentlig hindring for borgerne, når de 
studerer eller arbejder i et andet land end 
deres hjemland.

Or. en

Ændringsforslag 38
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Oplysningerne om udviklingen i 
priserne på taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester i Unionen, siden 
forordning (EF) nr. 717/2007 og 
ændringsforordning (EF) nr. 544/2009 
trådte i kraft, herunder navnlig de 
oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
indberettet hvert kvartal via BEREC, giver 
ikke belæg for at antage, at konkurrencen 
på detail- og engrosniveau har udviklet sig 
fornuftigt og vil blive opretholdt efter juni 
2012 uden regulering. Oplysningerne viser, 
at detail- og engrospriserne fortsat alle 
ligger på eller tæt ved de lofter, der er sat 
af forordning (EF) nr. 717/2007 som 
ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, 
og at der kun er begrænset konkurrence 
under disse lofter.

(16) Oplysningerne om udviklingen i 
priserne på taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester i Unionen, siden 
forordning (EF) nr. 717/2007 og 
ændringsforordning (EF) nr. 544/2009 
trådte i kraft, herunder navnlig de 
oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
indberettet hvert kvartal via BEREC, giver 
ikke belæg for at antage, at konkurrencen 
på detail- og engrosniveau har udviklet sig 
fornuftigt og vil blive opretholdt efter juni 
2012 uden regulering. Oplysningerne viser, 
at detail- og engrospriserne fortsat alle 
ligger på eller tæt ved de lofter, der er sat 
af forordning (EF) nr. 717/2007 som 
ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, 
og at der kun er begrænset konkurrence 
under disse lofter, hvilket fører til alt for 
høje fortjenester for udbyderne på 
bekostning af de europæiske forbrugere.

Or. nl
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Ændringsforslag 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Oplysningerne om udviklingen i 
priserne på taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester i Unionen, siden 
forordning (EF) nr. 717/2007 og 
ændringsforordning (EF) nr. 
544/2009 trådte i kraft, herunder navnlig de 
oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
indberettet hvert kvartal via BEREC, giver 
ikke belæg for at antage, at konkurrencen 
på detail- og engrosniveau har udviklet sig 
fornuftigt og vil blive opretholdt efter 
juni 2012 uden regulering. Oplysningerne 
viser, at detail- og engrospriserne fortsat 
alle ligger på eller tæt ved de lofter, der er 
sat af forordning (EF) nr. 717/2007 som 
ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, 
og at der kun er begrænset konkurrence 
under disse lofter.

(16) Oplysningerne om udviklingen i 
priserne på taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester i Unionen, siden 
forordning (EF) nr. 717/2007 og
ændringsforordning (EF) nr. 
544/2009 trådte i kraft, herunder navnlig de 
oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
indberettet hvert kvartal via BEREC, giver 
ikke belæg for at antage, at konkurrencen 
på detail- og engrosniveau har udviklet sig 
fornuftigt og vil blive opretholdt efter 
juni 2012 uden regulering. Oplysningerne 
viser, at detail- og engrospriserne stadig er 
langt højere end de indenlandske priser, 
og at de fortsat alle ligger på eller tæt ved 
de lofter, der er sat af forordning (EF) nr. 
717/2007 som ændret ved forordning (EF) 
nr. 544/2009, og at der kun er begrænset 
konkurrence under disse lofter.

Or. en

Ændringsforslag 40
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Udløbet i juni 2012 af de 
reguleringsforanstaltninger, der i kraft af 
forordning (EF) nr. 717/2007 _, som 
ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, 
gælder for roamingtjenester i Unionen på 
engros- og detailniveau ville derfor 
medføre en betydelig risiko for, at den 

(17) Udløbet i juni 2012 af de 
reguleringsforanstaltninger, der i kraft af 
forordning (EF) nr. 717/2007 _, som 
ændret ved forordning (EF) nr. 544/2009, 
gælder for roamingtjenester i Unionen på 
engros- og detailniveau ville derfor 
medføre en betydelig risiko for, at den 
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grundlæggende mangel på konkurrencepres 
på markedet for roaming og incitamentet 
for mobiloperatørerne til at maksimere 
deres roamingindtægter ville føre til en 
tilbagevenden til detail- og engrospriser for 
roaming i Unionen, der ikke står i et 
rimeligt forhold til de underliggende 
omkostninger ved levering af tjenesten, og 
dermed sætte resultaterne af denne 
forordning på spil. Reguleringen af 
markedet for mobilroamingtjenester bør 
derfor forlænges ud over den 30. juni 2012 
for at skabe et velfungerende indre marked, 
hvor konkurrencen kan udvikle sig, og 
forbrugerne samtidig kan være sikre på, at 
de ikke vil blive opkrævet en urimelig pris 
sammenlignet med de nationale priser.

grundlæggende mangel på konkurrencepres 
på markedet for roaming og incitamentet 
for mobiloperatørerne til at maksimere 
deres roamingindtægter ville føre til en 
tilbagevenden til detail- og engrospriser for 
roaming i Unionen, der ikke står i et 
rimeligt forhold til de underliggende 
omkostninger ved levering af tjenesten, og 
dermed sætte resultaterne af denne 
forordning på spil. Reguleringen af 
markedet for mobilroamingtjenester bør 
derfor forlænges ud over den 30. juni 2012 
for at sikre, at der sker en betydelig 
sænkning af priserne, med henblik på, at 
der i 2015, i overensstemmelse med den 
digitale dagsorden, ikke længere er nogen 
forskel mellem de nationale priser og 
roamingpriserne.

Or. nl

Ændringsforslag 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Det digitale indre marked skabes 
især gennem roaming, og det bør derfor 
være desto vigtigere at beskytte 
principperne om internettets neutralitet og 
åbenhed og slutbrugernes mulighed for at 
få adgang til og distribuere information 
og benytte applikationer og tjenester efter 
eget valg.

Or. en

Ændringsforslag 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Hvis der skal udvikle sig et mere 
effektivt og konkurrencepræget marked for 
roamingtjenester, bør der ikke være 
restriktioner, der forhindrer virksomheder i 
effektivt at forhandle sig til adgang på 
engrosniveau med henblik på at udbyde 
roamingtjenester. Imidlertid er der i dag 
hindringer for adgang til sådanne 
roamingtjenester på engrosniveau som 
følge af forskelle i forhandlingsstyrke og i 
graden af virksomhedernes ejerskab af 
infrastruktur. Hvis disse hindringer fjernes, 
vil det lette udviklingen af alternative og 
innovative roamingtjenester og –tilbud til 
kunderne, især fra virtuelle netoperatører.
Det vil også lette udviklingen af 
paneuropæiske tjenester.

(18) Hvis der skal udvikle sig et mere 
effektivt og konkurrencepræget marked for 
roamingtjenester, bør der ikke være 
restriktioner, der forhindrer virksomheder i 
effektivt at forhandle sig til adgang på 
engrosniveau med henblik på at udbyde 
roamingtjenester. Imidlertid er der i dag 
hindringer for adgang til sådanne 
roamingtjenester på engrosniveau som 
følge af forskelle i forhandlingsstyrke og i 
graden af virksomhedernes ejerskab af 
infrastruktur. Hvis disse hindringer fjernes, 
vil det lette udviklingen af alternative og 
innovative roamingtjenester og –tilbud til 
kunderne. Det vil også lette udviklingen af 
paneuropæiske tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Derfor bør der indføres regler, der gør 
det obligatorisk at imødekomme rimelige 
anmodninger om adgang på engrosniveau 
til offentlige mobilkommunikationsnet med 
henblik på udbud af roamingtjenester.
Sådanne anmodninger bør kun afvises på 
grundlag af objektive og behørigt 
begrundede kriterier, der bør fastlægges 
sag for sag af de nationale 
tilsynsmyndigheder efter 
tvistbilæggelsesproceduren, jf. artikel 17.
For at skabe lige konkurrencevilkår bør 
engrossalg af roamingtjenester ske i 

(19) Derfor bør der indføres regler, der gør 
det obligatorisk at imødekomme rimelige 
anmodninger om adgang på engrosniveau 
til offentlige mobilkommunikationsnet med 
henblik på udbud af roamingtjenester.
Sådanne anmodninger bør kun afvises på 
grundlag af objektive og behørigt 
begrundede kriterier, der bør fastlægges 
sag for sag af de nationale 
tilsynsmyndigheder efter 
tvistbilæggelsesproceduren, jf. artikel 17.
For at skabe lige konkurrencevilkår bør 
engrossalg af roamingtjenester ske i 
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overensstemmelse med de regulerende 
forpligtelser, der fastlægges i denne 
forordning for engrosniveauet, og der bør 
tages hensyn til de forskellige 
omkostningselementer, der er forbundet 
hermed. En ensartet reguleringstilgang på 
dette område vil sikre, at der ikke opstår 
konkurrenceforvridning medlemsstaterne 
imellem.

overensstemmelse med de regulerende 
forpligtelser, der fastlægges i denne 
forordning for engrosniveauet og de 
relevante bestemmelser i direktiv 
2002/19/EF, der indeholder regler om 
ikkediskrimination og interoperabilitet, og
der bør tages hensyn til de forskellige 
omkostningselementer, der er forbundet 
hermed. En ensartet reguleringstilgang på 
dette område vil sikre, at der ikke opstår 
konkurrenceforvridning medlemsstaterne 
imellem.

Or. en

Ændringsforslag 44
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Mobilkommunikationstjenester sælges 
i pakker, der omfatter både indenlands- og 
roamingtjenester, hvilket begrænser 
kundernes valgmuligheder, når det gælder 
roamingtjenester. Sådanne pakkeløsninger 
gør udbuddet af roamingtjenester mindre 
gennemskueligt, da det er vanskeligt at 
sammenligne de enkelte elementer i 
pakkerne. Derfor er der endnu ikke synlig 
konkurrence mellem operatørerne på 
grundlag af roamingelementet i 
mobilpakken. Hvis det bliver lettere at 
tilbyde roaming som en selvstændig 
tjeneste, kan det løse strukturelle 
problemer ved at gøre forbrugerne mere
bevidste om roamingpriserne og give dem 
en klar valgmulighed, for så vidt angår 
roamingtjenester, således at 
konkurrencepresset på efterspørgselssiden 
øges. Det vil derfor bidrage til at skabe et 
velfungerende indre marked for 
europæiske roamingtjenester.

(21) Mobilkommunikationstjenester sælges 
i pakker, der omfatter både indenlands- og 
roamingtjenester, hvilket begrænser 
kundernes valgmuligheder, når det gælder 
roamingtjenester. Sådanne pakkeløsninger 
gør udbuddet af roamingtjenester mindre 
gennemskueligt, da det er vanskeligt at 
sammenligne de enkelte elementer i 
pakkerne. Derfor er der endnu ikke synlig 
konkurrence mellem operatørerne på 
grundlag af roamingelementet i 
mobilpakken.
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Or. nl

Begrundelse

Et separat system til nationale og roamingpriser kommer ikke på tale, de dermed forbundne 
meget høje omkostninger, der skønnes til 300 mio. euro, væltes over på forbrugerne. Et sådant 
separat system vil heller ikke gavne gennemsigtigheden. Der bør vælges en strategi, hvorved 
operatørerne til hver en tid er forpligtet til at tilbyde de pågældende afgifter på gennemsigtig 
vis.

Ændringsforslag 45
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at 
købe roamingtjenester adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer 
og på en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne, idet der overalt i 
Unionen tilbydes roamingtjenester af 
samme kvalitet.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 46
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 
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mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer og
på en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne, idet der overalt i 
Unionen tilbydes roamingtjenester af 
samme kvalitet.

mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer på 
en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne og i løbet af kort tid, 
idet der overalt i Unionen tilbydes 
roamingtjenester af samme kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 47
Damien Abad

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer og 
på en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne, idet der overalt i 
Unionen tilbydes roamingtjenester af 
samme kvalitet.

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester i EU adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer og 
på en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne, idet der overalt i 
Unionen tilbydes roamingtjenester af 
samme kvalitet.

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på bedre at definere det geografiske omfang af pligten til 
afkobling af roamingtjenester, dvs. at denne pligt kun dækker de tjenester, der ydes inden for 
EU. 
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Ændringsforslag 48
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
salg af roamingtjenester, og disse 
principper bør indføres på en koordineret 
måde i hele EU. Forbrugerne bør kunne 
vælge en anden udbyder til at levere 
roamingtjenester uden at skifte nummer og 
på en måde, der sikrer interoperabilitet 
mellem tjenesterne, idet der overalt i 
Unionen tilbydes roamingtjenester af 
samme kvalitet.

Forbrugerne bør kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester.
Der bør fastlægges grundlæggende 
principper for tilvejebringelse af særskilt 
levering af roamingtjenester gratis, og 
disse principper bør indføres på en 
koordineret måde i hele EU. Forbrugerne 
bør kunne vælge en anden udbyder til at 
levere roamingtjenester uden at skifte 
nummer og på en måde, der sikrer 
interoperabilitet mellem tjenesterne, idet 
der overalt i Unionen tilbydes 
roamingtjenester af samme kvalitet.
Forbrugere, som beholder den samme 
udbyder til roamingtjenester, bør have 
mulighed for at vælge, at deres 
roamingforbrug trækkes direkte fra deres 
kredit for national mobiltelefoni, således 
at faktureringen for ydelser "uden for 
pakken" ikke begynder, før deres kredit 
for det nationale forbrug er udtømt.

Or. fr

Ændringsforslag 49
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør etableres et øget samarbejde 
og en bedre koordinering mellem 
mobilnetoperatørerne for at gøre det 

udgår
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teknisk muligt at levere roamingtjenester 
særskilt og sikre en koordineret og sund 
teknisk udvikling inden for særskilt salg 
af roamingtjenester i Unionen. Derfor bør 
der udarbejdes retningslinjer, der uddyber 
de relevante grundlæggende principper og 
metoder og muliggør en hurtig tilpasning 
til ændrede omstændigheder og 
teknologiske fremskridt. BEREC bør i 
samråd med Kommissionen og i 
samarbejde med de relevante 
interesseparter udstikke retningslinjer for 
udvikling af de tekniske elementer i en 
facilitet, der muliggør særskilt salg af 
roamingtjenester. Kommissionen kunne 
give en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til 
at udarbejde den ændring af de relevante 
standarder, der er nødvendig for en 
harmoniseret indførelse af en sådan 
facilitet.

Or. nl

Ændringsforslag 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Der bør etableres et øget samarbejde 
og en bedre koordinering mellem 
mobilnetoperatørerne for at gøre det 
teknisk muligt at levere roamingtjenester 
særskilt og sikre en koordineret og sund 
teknisk udvikling inden for særskilt salg af 
roamingtjenester i Unionen. Derfor bør der 
udarbejdes retningslinjer, der uddyber de 
relevante grundlæggende principper og 
metoder og muliggør en hurtig tilpasning 
til ændrede omstændigheder og 
teknologiske fremskridt. BEREC bør i 
samråd med Kommissionen og i 
samarbejde med de relevante 

(23) Der bør etableres et øget samarbejde 
og en bedre koordinering mellem 
mobilnetoperatørerne for at gøre det 
teknisk muligt at levere roamingtjenester 
og adgang til lokale dataroamingtjenester 
særskilt og sikre en koordineret og sund
teknisk udvikling inden for særskilt salg af 
roamingtjenester i Unionen. Derfor bør der 
udarbejdes retningslinjer, der uddyber de 
relevante grundlæggende principper og 
metoder og muliggør en hurtig tilpasning 
til ændrede omstændigheder og 
teknologiske fremskridt. BEREC bør i 
samråd med Kommissionen og i 
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interesseparter udstikke retningslinjer for 
udvikling af de tekniske elementer i en 
facilitet, der muliggør særskilt salg af 
roamingtjenester. Kommissionen kunne 
give en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til at 
udarbejde den ændring af de relevante 
standarder, der er nødvendig for en 
harmoniseret indførelse af en sådan 
facilitet.

samarbejde med de relevante 
interesseparter udstikke retningslinjer for 
udvikling af de tekniske elementer i en 
facilitet, der muliggør særskilt salg af 
roamingtjenester og adgang til lokale 
dataroamingtjenester. Kommissionen 
kunne give en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til at 
udarbejde den ændring af de relevante 
standarder, der er nødvendig for en 
harmoniseret indførelse af en sådan 
facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Udbyderne bør tilskyndes til at nå 
målsætningerne for den digitale 
dagsorden for Europa endnu hurtigere.
Især bør målsætningen om, at forskellen 
mellem indlandstakster og roamingtakster 
skal nærme sig nul i 2015 fremmes. Som 
et incitament bør udbydere, der er klar til 
at tilbyde roamingtakster, der er lig med 
eller kun ubetydeligt højere end deres 
indenlandstakster, derfor fritages for 
forpligtelsen til at indføre strukturelle 
foranstaltninger i forbindelse med 
særskilt salg af roamingtjenester. De 
nationale 
telekommunikationsmyndigheder bør 
kunne give sådanne fritagelser på strenge 
betingelser og også være i stand til at 
trække fritagelserne tilbage i tilfælde af 
manglende overholdelse. Dette system vil 
også give mulighed for mere innovative 
tilbud såsom "roam like at home" eller 
månedlige gebyrbaserede tilbud, hvilket 
vil være mere gennemskueligt for 
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forbrugerne og ikke kræve handling fra 
deres side.

Or. en

Ændringsforslag 52
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Hvad angår videreførelse af den 
midlertidige prisregulering, bør der 
iværksættes regulerende forpligtelser både 
på detail- og engrosniveau for at beskytte 
roamingkundernes interesser, idet 
erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for roamingtjenester i 
Unionen ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at sænke detailtaksterne. På 
den anden side kunne initiativer til at 
nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at 
røre ved niveauet i de engrosomkostninger, 
der er forbundet med at levere tjenesterne, 
indebære risiko for at forstyrre 
roamingmarkedets funktion i Unionen, og 
de vil ikke tillade øget konkurrence.

(25) Hvad angår videreførelse af den 
trinvise prissænkning, som skal føre til, at 
man når målsætningen i den digitale 
agenda om ens nationale og 
roamingpriser i 2015, bør der iværksættes 
regulerende forpligtelser både på detail- og 
engrosniveau for at beskytte 
roamingkundernes interesser, idet 
erfaringen har vist, at nedsættelser af 
engrostaksterne for roamingtjenester i 
Unionen ikke altid afspejles i lavere 
detailtakster for roaming, fordi der mangler 
incitamenter til at sænke detailtaksterne. På 
den anden side kunne initiativer til at 
nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at 
røre ved niveauet i de engrosomkostninger, 
der er forbundet med at levere tjenesterne, 
indebære risiko for at forstyrre 
roamingmarkedets funktion i Unionen, og 
de vil ikke tillade øget konkurrence.

Or. nl

Ændringsforslag 53
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Indtil de strukturelle løsninger har 
medført tilstrækkelig konkurrence på 
roamingmarkedet, består den mest 
effektive og forholdsmæssige tilgang til 
regulering af taksterne for at foretage og 
modtage roamingopkald i Unionen i, at der 
på EU-plan fastsættes en maksimal 
gennemsnitlig minuttakst på engrosniveau 
og et loft over taksterne på detailniveau i 
form af den eurotarif, der er indført med 
forordning (EF) nr. 717/2007. Den 
gennemsnitlige engrostakst bør finde 
anvendelse på samtlige kombinationer af to 
netudbydere i Unionen over en nærmere 
bestemt periode.

(26) Den mest effektive og 
forholdsmæssige tilgang til regulering af 
taksterne for at foretage og modtage 
roamingopkald i Unionen er, at der på EU-
plan fastsættes en maksimal gennemsnitlig 
minuttakst på engrosniveau og et loft over 
taksterne på detailniveau i form af den 
eurotarif, der er indført med forordning 
(EF) nr. 717/2007. Den gennemsnitlige 
engrostakst bør finde anvendelse på 
samtlige kombinationer af to netudbydere i 
Unionen over en nærmere bestemt periode.

Or. nl

Ændringsforslag 54
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Den midlertidige eurotarif bør 
fastsættes på et sikkerhedsniveau, der 
garanterer, at de eksisterende fordele for 
forbrugerne opretholdes i en 
overgangsperiode, mens de strukturelle 
løsninger gennemføres, men som samtidig 
sikrer udbyderne en tilstrækkelig 
fortjenstmargen og tilskynder til 
konkurrerende roamingudbud til lavere 
takster. I den pågældende periode bør 
udbyderne aktivt og gratis og på en klar og 
gennemsigtig måde tilbyde alle deres 
roamingkunder en eurotarif.

(27) Den midlertidige eurotarif bør føre til, 
at roamingprisen trinvist bliver den 
sammme som den nationale pris i 2015, 
hvilket garanterer, at de eksisterende 
fordele for forbrugerne opretholdes i en 
overgangsperiode, mens de strukturelle 
løsninger gennemføres, men som samtidig 
sikrer udbyderne en tilstrækkelig 
fortjenstmargen. I den pågældende periode 
bør udbyderne aktivt og gratis og på en 
klar og gennemsigtig måde tilbyde alle 
deres roamingkunder en eurotarif.

Or. nl



AM\888019DA.doc 19/180 PE478.641v01-00

DA

Ændringsforslag 55
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Den midlertidige eurotarif, 
der skal tilbydes roamingkunder, bør 
muliggøre en rimelig fortjenstmargen i 
forhold til engrosomkostningerne ved at 
udbyde roamingtjenesten, samtidig med at 
udbyderne tillades at konkurrere ved at 
differentiere deres udbud og tilpasse deres 
takststruktur til markedsforholdene og 
forbrugernes præferencer. Sikkerhedsloftet 
bør fastsættes således, at det ikke kommer 
i vejen for de konkurrencemæssige fordele
ved strukturelle løsninger, og kan eventuelt 
ophæves, når de strukturelle løsninger har 
haft mulighed for at give konkrete 
resultater til fordel for kunderne.  Denne 
lovgivningsmæssige tilgang bør ikke finde 
anvendelse på tillægstjenester.

(28) Den midlertidige eurotarif, 
der skal tilbydes roamingkunder, bør 
muliggøre en rimelig fortjenstmargen i 
forhold til engrosomkostningerne ved at 
udbyde roamingtjenesten, samtidig med at 
udbyderne tillades at konkurrere ved at 
differentiere deres udbud og tilpasse deres 
takststruktur til markedsforholdene og 
forbrugernes præferencer. Sikkerhedsloftet 
bør sigte mod konkurrencemæssige
resultater af de strukturelle løsninger og 
skal i sidste ende have som mål at være 
effektivt til gavn for forbrugerne; derfor 
bør forskellen mellem detail- og 
engrosprislofter være tilpas stor, så nye 
konkurrenter kan få adgang til markedet.
Lofterne kan eventuelt ophæves, når de 
strukturelle løsninger har haft mulighed for 
at give konkrete resultater til fordel for 
kunderne. Denne lovgivningsmæssige 
tilgang bør ikke finde anvendelse på 
tillægstjenester.

Or. en

Begrundelse

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation 
anførte i en nylig udtalelse (juli 2011), at sikkerhedsloftene i denne forordning bør sikre en 
passende forskel mellem detail- og engrospriserne, så konkurrenter kan få adgang til 
markedet. Dette vil bidrage til at fremme konkurrencen og som følge heraf resultere i bedre 
priser for forbrugerne.

Ændringsforslag 56
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør alle forbrugere uden 
ekstraudgifter eller forhåndsbetingelser 
have mulighed for at vælge en simpel 
roamingtakst, som ikke overstiger 
regulerede takster. En rimelig margin 
mellem engrosomkostningerne og
detailprisen bør sikre, at udbyderne kan få 
dækket alle deres særlige 
roamingomkostninger på detailniveau 
herunder en passende andel af udgifter til 
markedsføring og tilskud til 
mobiltelefoner, samtidig med, at der er 
tilstrækkeligt til at sikre en rimelig 
fortjeneste. Indførelsen af en midlertidig 
eurotarif er en hensigtsmæssig måde til 
både at sikre beskyttelse for forbrugerne og 
fleksibilitet for udbyderne. Som det er 
tilfældet på engrosniveau bør de maksimale 
eurotariffer nedsættes en gang om året.

(32) I overgangsperioden indtil 2015 med 
sikkerhedslofter, i hvilken 
roamingpriserne midlertidigt kan være 
højere end de nationale priser, bør alle 
forbrugere uden ekstraudgifter eller 
forhåndsbetingelser have mulighed for at 
vælge en simpel roamingtakst, som ikke 
overstiger regulerede takster. En rimelig 
margin mellem engrosomkostningerne og 
detailprisen bør sikre, at udbyderne kan få 
dækket alle deres særlige 
roamingomkostninger på detailniveau 
herunder en passende andel af udgifter til 
markedsføring og tilskud til 
mobiltelefoner, samtidig med, at der er 
tilstrækkeligt til at sikre en rimelig 
fortjeneste. Indførelsen af en midlertidig 
eurotarif er en hensigtsmæssig måde til 
både at sikre beskyttelse for forbrugerne og 
fleksibilitet for udbyderne. Som det er 
tilfældet på engrosniveau bør de maksimale 
eurotariffer en gang om året nedsættes så 
meget, at de i 2015 vil ligge på samme 
niveau som de nationale priser.

Or. nl

Ændringsforslag 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør nye roamingkunder 
modtage fuldstændige oplysninger om de 
forskellige eksisterende takster for roaming 
i Unionen, herunder de takster, som er i 
overensstemmelse med den midlertidige 

(33) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør nye roamingkunder 
modtage fuldstændige oplysninger på en 
klar og forståelig måde om de forskellige 
eksisterende takster for roaming i Unionen, 
herunder de takster, som er i 
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eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør 
have mulighed for at vælge en ny takst, 
som er i overensstemmelse med den 
midlertidige eurotarif eller en hvilken som 
helst anden takst inden for et vist tidsrum.
Med hensyn til eksisterende 
roamingkunder, som ikke foretager et 
sådant valg inden for dette tidsrum, bør der 
skelnes mellem de kunder, som allerede 
havde valgt en bestemt roamingtakst eller -
pakke før denne forordnings ikrafttræden, 
og de kunder, som ikke havde foretaget et 
valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves 
en takst, der overholder denne forordning.
Roamingkunder, som allerede nyder godt 
af særlige roamingtakster eller -pakker, der 
opfylder deres individuelle behov, og som 
de har valgt af den årsag, bør bibeholde 
deres nuværende takstvilkår, medmindre de 
efter en påmindelse om deres nuværende 
takstforhold giver udtryk for et andet valg 
inden for det fastsatte tidsrum. Sådanne 
særlige roamingtakster kan f.eks. omfatte 
roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke 
offentligt tilgængelige takster, takster med 
yderligere faste roaminggebyrer, takster 
med minutpriser, som er lavere end den 
maksimale eurotarif, eller takster med 
opkaldsetableringsafgift.

overensstemmelse med den midlertidige 
eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør 
have mulighed for at vælge en ny takst, 
som er i overensstemmelse med den 
midlertidige eurotarif eller en hvilken som 
helst anden takst inden for et vist tidsrum.
Med hensyn til eksisterende 
roamingkunder, som ikke foretager et 
sådant valg inden for dette tidsrum, bør der 
skelnes mellem de kunder, som allerede 
havde valgt en bestemt roamingtakst eller -
pakke før denne forordnings ikrafttræden, 
og de kunder, som ikke havde foretaget et 
valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves 
en takst, der overholder denne forordning.
Roamingkunder, som allerede nyder godt 
af særlige roamingtakster eller -pakker, der 
opfylder deres individuelle behov, og som 
de har valgt af den årsag, bør bibeholde 
deres nuværende takstvilkår, medmindre de 
efter en påmindelse om deres nuværende 
takstforhold giver udtryk for et andet valg 
inden for det fastsatte tidsrum. Sådanne 
særlige roamingtakster kan f.eks. omfatte 
roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke 
offentligt tilgængelige takster, takster med 
yderligere faste roaminggebyrer, takster 
med minutpriser, som er lavere end den 
maksimale eurotarif, eller takster med 
opkaldsetableringsafgift.

Or. en

Ændringsforslag 58
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør nye roamingkunder 
modtage fuldstændige oplysninger om de 
forskellige eksisterende takster for roaming 
i Unionen, herunder de takster, som er i 

(33) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør nye roamingkunder 
modtage fuldstændige oplysninger om de 
forskellige eksisterende takster for roaming 
i Unionen, herunder de takster, som er i 
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overensstemmelse med den midlertidige 
eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør 
have mulighed for at vælge en ny takst, 
som er i overensstemmelse med den 
midlertidige eurotarif eller en hvilken som 
helst anden takst inden for et vist tidsrum.
Med hensyn til eksisterende 
roamingkunder, som ikke foretager et 
sådant valg inden for dette tidsrum, bør der 
skelnes mellem de kunder, som allerede 
havde valgt en bestemt roamingtakst eller -
pakke før denne forordnings ikrafttræden, 
og de kunder, som ikke havde foretaget et 
valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves 
en takst, der overholder denne forordning.
Roamingkunder, som allerede nyder godt 
af særlige roamingtakster eller -pakker, der 
opfylder deres individuelle behov, og som 
de har valgt af den årsag, bør bibeholde 
deres nuværende takstvilkår, medmindre de 
efter en påmindelse om deres nuværende 
takstforhold giver udtryk for et andet valg 
inden for det fastsatte tidsrum. Sådanne 
særlige roamingtakster kan f.eks. omfatte 
roaming til fast pris ("flat-rate"), ikke 
offentligt tilgængelige takster, takster med 
yderligere faste roaminggebyrer, takster 
med minutpriser, som er lavere end den 
maksimale eurotarif, eller takster med 
opkaldsetableringsafgift.

overensstemmelse med den midlertidige 
eurotarif. Eksisterende roamingkunder bør 
have mulighed for at vælge en ny takst, 
som er i overensstemmelse med den 
midlertidige eurotarif eller en hvilken som 
helst anden takst inden for et vist tidsrum.
Med hensyn til eksisterende 
roamingkunder, som ikke foretager et 
sådant valg inden for dette tidsrum, bør der 
skelnes mellem de kunder, som allerede 
havde valgt en bestemt roamingtakst eller -
pakke før denne forordnings ikrafttræden, 
og de kunder, som ikke havde foretaget et 
valg. Sidstnævnte bør automatisk opkræves 
en takst, der overholder denne forordning.
Roamingkunder, som allerede nyder godt 
af særlige roamingtakster eller -pakker, der 
opfylder deres individuelle behov, og som 
de har valgt af den årsag, bør bibeholde 
deres nuværende takstvilkår, medmindre de 
efter en påmindelse om deres nuværende 
takstforhold og nuværende eurotariffer 
angiver deres valg til deres udbyder.
Sådanne særlige roamingtakster kan f.eks. 
omfatte roaming til fast pris ("flat-rate"), 
ikke offentligt tilgængelige takster, takster 
med yderligere faste roaminggebyrer, 
takster med minutpriser, som er lavere end 
den maksimale eurotarif, eller takster med 
opkaldsetableringsafgift.

Or. fr

Ændringsforslag 59
Damien Abad

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Da det i nærværende forordning 
bestemmes, at direktiverne, som udgør 
2002-rammebestemmelserne for 
elektronisk kommunikation, ikke berører 
særlige foranstaltninger, der vedtages for at 

(34) Da det i nærværende forordning 
bestemmes, at direktiverne, som udgør 
2002-rammebestemmelserne for 
elektronisk kommunikation, ikke berører 
særlige foranstaltninger, der vedtages for at 
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regulere roamingtakster for 
mobiltaletelefoniopkald i Unionen, og da 
udbydere af roamingtjenester i Unionen i 
henhold til denne forordning kan blive nødt 
til at foretage ændringer i deres 
detailroamingtakster for at opfylde kravene 
i forordningen, bør sådanne ændringer ikke 
give mobilkunder ret til i henhold til den 
nationale gennemførelseslovgivning om 
2002-rammebestemmelserne for 
elektronisk kommunikation at opsige deres 
kontrakter.

regulere roamingtakster for 
mobiltaletelefoniopkald i Unionen, og da 
udbydere af roamingtjenester i Unionen i 
henhold til denne forordning kan blive nødt 
til at foretage ændringer i deres 
detailroamingtakster for at opfylde kravene 
i forordningen, bør sådanne ændringer ikke 
give mobilkunder ret til i henhold til den 
nationale gennemførelseslovgivning om 
2002-rammebestemmelserne for 
elektronisk kommunikation at opsige deres 
kontrakter. På samme måde berører 
muligheden for at skifte udbyder af 
roamingtjenester ikke de rettigheder og 
pligter, der gælder for de nationale 
tjenester i henhold til de kontraktmæssige 
og lovbestemte forpligtelser.

Or. fr

Begrundelse

Retten til at skifte udbyder af roamingtjenester giver ikke ret til at opsige de nationale 
kontrakter. De relevante nationale bestemmelser skal forblive gældende.

Ændringsforslag 60
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Der bør derfor indføres et fælles sæt 
regler vedrørende afregningsenheder for 
eurotarifferne på detailniveau, så det indre 
marked styrkes yderligere, og der i hele 
Unionen tilvejebringes et fælles
beskyttelsesniveau for forbrugerne af 
roamingtjenester i Unionen.

(40) Der bør derfor indføres et fælles sæt 
regler vedrørende afregningsenheder for 
eurotarifferne på detailniveau, så det indre 
marked styrkes yderligere, og der i hele 
Unionen tilvejebringes et højt
beskyttelsesniveau for forbrugerne af 
roamingtjenester, som er identiske i hele 
Unionen.

Or. fr



PE478.641v01-00 24/180 AM\888019DA.doc

DA

Begrundelse

Ud over at sikre forbrugerne samme beskyttelse i hele EU skal disse nye regler også have til 
formål at gøre dette beskyttelsesniveau højt.

Ændringsforslag 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund, idet de dog som den eneste 
undtagelse bør have mulighed for at 
kræve betaling for en minimumsperiode 
på højst 30 sekunder for foretagne opkald.
Herved vil operatørerne kunne få dækket 
alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet 
til at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog
ingen berettigelse for at kræve betaling for 
en minimumsperiode for modtagne opkald 
efter eurotariffen, da de underliggende 
engrosomkostninger opkræves pr. sekund, 
og eventuelle særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund. Der er ingen berettigelse for at 
kræve betaling for en minimumsperiode for 
modtagne opkald efter eurotariffen, da de 
underliggende engrosomkostninger 
opkræves pr. sekund, og eventuelle særlige 
omkostninger ved opkaldsetablering 
allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

Or. en

Begrundelse

En minimumsperiode på 30 sekunder bør ikke være tilladt, da der ikke findes nogen 
begrundelse for en sådan opkrævning.

Ændringsforslag 62
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund, idet de dog som den eneste 
undtagelse bør have mulighed for at 
kræve betaling for en minimumsperiode 
på højst 30 sekunder for foretagne opkald.
Herved vil operatørerne kunne få dækket 
alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet til 
at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog 
ingen berettigelse for at kræve betaling for 
en minimumsperiode for modtagne opkald 
efter eurotariffen, da de underliggende 
engrosomkostninger opkræves pr. sekund, 
og eventuelle særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund. Herved vil operatørerne kunne få 
dækket alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet til 
at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog 
ingen berettigelse for at kræve betaling for 
en minimumsperiode for modtagne opkald 
efter eurotariffen, da de underliggende 
engrosomkostninger opkræves pr. sekund, 
og eventuelle særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

Or. nl

Ændringsforslag 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund, idet de dog som den eneste 
undtagelse bør have mulighed for at 
kræve betaling for en minimumsperiode 
på højst 30 sekunder for foretagne opkald.
Herved vil operatørerne kunne få dækket 
alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet til 
at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog 

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund. Herved vil operatørerne kunne få 
dækket alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet til 
at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog 
ingen berettigelse for at kræve betaling for 
en minimumsperiode for modtagne opkald 
efter eurotariffen, da de underliggende 
engrosomkostninger opkræves pr. sekund, 
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ingen berettigelse for at kræve betaling for 
en minimumsperiode for modtagne opkald 
efter eurotariffen, da de underliggende 
engrosomkostninger opkræves pr. sekund, 
og eventuelle særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

og eventuelle særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

Or. en

Ændringsforslag 64
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald efter eurotariffen pr. 
sekund, idet de dog som den eneste 
undtagelse bør have mulighed for at 
kræve betaling for en minimumsperiode 
på højst 30 sekunder for foretagne opkald.
Herved vil operatørerne kunne få dækket 
alle rimelige omkostninger ved 
opkaldsetablering samt have fleksibilitet 
til at konkurrere ved at tilbyde kortere 
minimumsafregningsperioder. Der er dog 
ingen berettigelse for at kræve betaling 
for en minimumsperiode for modtagne 
opkald efter eurotariffen, da de 
underliggende engrosomkostninger 
opkræves pr. sekund, og eventuelle 
særlige omkostninger ved 
opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

(41) Udbydere af regulerede 
roamingopkald bør derfor forpligtes til at 
afregne alle opkald, både udgående og 
indgående, efter eurotariffen pr. sekund, 
lige fra første sekund.

Or. fr

Ændringsforslag 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose
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Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) Udbyderne bør træffe passende 
foranstaltninger til sikring af, at 
grænseoverskridende forbrugerne ikke 
har problemer på grund af deres 
grænseoverskridende placering, herunder 
roamingtakster mens de stadig opholder 
sig i deres hjemland.

Or. en

Ændringsforslag 66
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) Indtil den strukturelle løsning har 
medført tilstrækkelig konkurrence på 
roamingmarkedet, består den mest 
effektive og forholdsmæssige tilgang til 
regulering af taksterne for regulerede 
roaming-sms'er på engrosniveau i, at der på 
fællesskabsplan EU-plan fastsættes en 
maksimal gennemsnitlig takst pr. sms, der 
sendes fra et besøgt net. Den 
gennemsnitlige engrostakst bør finde 
anvendelse på en hvilken som helst 
kombination af to mobiloperatører i 
Unionen over en nærmere bestemt periode.

(46) Indtil de nationale priser og 
roamingpriserne trinvist indtil 2015 er 
kommet på samme niveau, består den mest 
effektive og forholdsmæssige tilgang til 
regulering af taksterne for regulerede 
roaming-sms'er på engrosniveau i, at der på 
fællesskabsplan EU-plan fastsættes en 
maksimal gennemsnitlig takst pr. sms, der 
sendes fra et besøgt net. Den 
gennemsnitlige engrostakst bør finde 
anvendelse på en hvilken som helst 
kombination af to mobiloperatører i 
Unionen over en nærmere bestemt periode.

Or. nl

Ændringsforslag 67
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Indtil de strukturelle løsninger virker 
efter hensigten, bør den midlertidige sms-
eurotarif fastholdes på et sikkerhedsniveau, 
der dels sikrer, at de eksisterende fordele 
for forbrugerne bevares, og dels sikrer 
udbyderne en tilstrækkelig 
fortjenstmargen, mens det samtidig står i et 
mere rimeligt forhold til de underliggende 
omkostninger på detailniveau.

(50) Indtil 2015, hvor de nationale priser 
skal være de samme som 
roamingpriserne, bør den midlertidige 
sms-eurotarif fastholdes på et 
sikkerhedsniveau, der dels sikrer, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares, og dels sikrer udbyderne en 
tilstrækkelig fortjenstmargen, mens det 
samtidig står i et mere rimeligt forhold til 
de underliggende omkostninger på 
detailniveau.

Or. nl

Ændringsforslag 68
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at 
de gennemsnitlige engrostakster for 
dataroamingtjenester, som operatører af 
besøgte net opkræver af roamingkundernes 
hjemmeudbydere, fortsat er høje, selv om 
de synes at være på vej nedad.

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at 
de gennemsnitlige engrostakster for 
dataroamingtjenester, som operatører af 
besøgte net opkræver af roamingkundernes 
hjemmeudbydere, fortsat er på et alt for 
højt niveau, der ikke har nogen 
sammenhæng med roamingtjenesternes 
omkostningsstruktur, hvilket medfører alt 
for store fortjenester.

Or. nl

Ændringsforslag 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
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Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at 
de gennemsnitlige engrostakster for 
dataroamingtjenester, som operatører af 
besøgte net opkræver af roamingkundernes 
hjemmeudbydere, fortsat er høje, selv om 
de synes at være på vej nedad.

(55) De oplysninger, der er indsamlet af de 
nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at 
de gennemsnitlige engrostakster for 
dataroamingtjenester, som operatører af 
besøgte net opkræver af roamingkundernes 
hjemmeudbydere, fortsat er høje. Selv om 
de synes at være på vej nedad, er de stadig 
alt for høje og ude af proportioner med de 
reelle produktionsomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 70
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Udbydere af roamingtjenester bør ikke 
kræve betaling af roamingkunder for 
regulerede dataroamingtjenester, 
medmindre og indtil roamingkunden 
indvilliger i at modtage denne tjeneste.

(57) Udbydere af roamingtjenester bør ikke 
kræve betaling af roamingkunder for 
regulerede dataroamingtjenester, 
medmindre og indtil roamingkunden 
indvilliger i at modtage denne tjeneste. Når 
forbrugeren accepterer at modtage 
sådanne tjenester, skal det desuden gøres 
klart for forbrugeren, at såfremt denne 
bruger en "smartphones", vil telefonen 
kunne foretage dataoverførsel, uden at 
forbrugeren opdager dette. Forbrugeren 
skal gratis have besked om, hvilken 
fremgangsmåde der skal følges for at 
forhindre dataoverførsel.

Or. fr

Begrundelse

Mange forbrugere er ikke klar over, at deres smartphone af sig selv kobler sig på nettet for at 
foretage opdateringer eller ganske enkelt for at få visse mobilapplikationer til at virke. Dette 
fører ofte til en telefonregning på flere hundrede euro. Forbrugerne kunne beskyttes bedre 
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mod denne risiko og informeres bedre om, hvordan de kan undgå dette.

Ændringsforslag 71
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Ligesom for taletelefoni- og sms-
tjenester består den mest effektive og 
forholdsmæssige tilgang til regulering af 
detailpriserne på dataroamingtjenester i 
Unionen i, at der for en overgangsperiode, 
indtil den strukturelle løsning har medført 
tilstrækkelig konkurrence, indføres et krav 
om, at mobiloperatører skal tilbyde deres 
roamingkunder en midlertidig 
dataeurotarif, der ikke må overstige en 
fastsat grænse. Dataeurotariffen bør 
fastsættes på et sikkerhedsniveau, der dels 
sikrer forbrugerne en tilstrækkelig 
beskyttelse, indtil den strukturelle løsning 
virker efter hensigten, og dels sikrer 
udbyderne en tilstrækkelig 
fortjenstmargen, mens det samtidig står i et 
mere rimeligt forhold til de underliggende 
omkostninger på detailniveau.

(59) Ligesom for taletelefoni- og sms-
tjenester består den mest effektive og 
forholdsmæssige tilgang til regulering af 
detailpriserne på dataroamingtjenester i 
Unionen i, at der for en overgangsperiode, 
indtil den strukturelle løsning har medført 
tilstrækkelig konkurrence, indføres et krav 
om, at mobiloperatører skal tilbyde deres 
roamingkunder en midlertidig 
dataeurotarif, der ikke må overstige en 
fastsat grænse. Dataeurotariffen bør 
fastsættes på et sikkerhedsniveau, der dels 
sikrer forbrugerne en tilstrækkelig 
beskyttelse, indtil roamingprisen i 2015 
ligger på samme niveau som den 
nationale pris, svarende til den reelle 
omkostningsstruktur, og dels sikrer 
udbyderne en tilstrækkelig 
fortjenstmargen, mens det samtidig står i et 
mere rimeligt forhold til de underliggende 
omkostninger på detailniveau.

Or. nl

Ændringsforslag 72
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Den midlertidige dataeurotarif, der må 
tilbydes roamingkunder, bør derfor 

(60) Den midlertidige dataeurotarif, der må 
tilbydes roamingkunder, bør derfor 
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muliggøre en rimelig fortjenstmargen i 
forhold til omkostningerne ved at udbyde 
en reguleret dataroamingtjeneste og 
samtidig give udbyderne mulighed for at 
konkurrere ved at differentiere deres 
udbud og tilpasse deres prisstruktur til 
markedsforholdene og forbrugernes 
præferencer. Sikkerhedsloftet bør 
fastsættes således, at det ikke kommer i 
vejen for de konkurrencemæssige fordele 
ved strukturelle løsninger, og kan 
eventuelt ophæves, når de strukturelle 
løsninger har haft mulighed for at give 
konkrete resultater til fordel for 
kunderne. I betragtning af det forventede 
fald i de underliggende omkostninger ved 
levering af dataroamingtjenester på 
detailniveau, bør de maksimale regulerede 
takster for den midlertidige dataeurotarif 
nedsættes gradvis ligesom for taletelefoni-
og sms-roamingtjenester.

muliggøre en rimelig fortjenstmargen i 
forhold til omkostningerne ved at udbyde 
en reguleret dataroamingtjeneste. I 
betragtning af det forventede fald i de 
underliggende omkostninger ved levering 
af dataroamingtjenester på detailniveau, 
bør de maksimale regulerede takster for 
den midlertidige dataeurotarif nedsættes 
gradvis frem mod en enhedspris i 2015 
ligesom for taletelefoni- og sms-
roamingtjenester.

Or. nl

Ændringsforslag 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at sikre at alle brugere af 
mobiltaletelefoni kan drage fordel af denne 
forordnings bestemmelser, bør de 
midlertidige  krav til detailpriserne finde 
anvendelse, uanset om roamingkunderne 
har en kontrakt om forudgående eller 
efterfølgende afregning med deres 
hjemmeudbyder, og uanset om 
hjemmeudbyderen råder over sit eget net, 
er en virtuel mobilnetudbyder eller 
gensælger af mobiltaletelefonitjenester.

(64) For at sikre at alle brugere af 
mobiltaletelefoni kan drage fordel af denne 
forordnings bestemmelser, bør de 
midlertidige krav til detailpriserne finde 
anvendelse, uanset om roamingkunderne 
har en kontrakt om forudgående eller 
efterfølgende afregning med deres 
hjemmeudbyder, og uanset om 
hjemmeudbyderen råder over sit eget net 
eller er gensælger af 
mobiltaletelefonitjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at sikre, at de regulerende 
forpligtelser vedrørende engros- og 
detailtakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester ikke opretholdes 
længere end nødvendigt, efter at de 
strukturelle løsninger er kommet fuldt på 
plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig 
konkurrence på roamingmarkedet, bør 
der opstilles betingelser for ophævelse af 
lofterne over engros- og detailtaksterne 
allerede inden de fastsatte datoer. Disse 
betingelser bør være baseret på en 
væsentlig forskel mellem prislofterne og 
de faktiske prisniveauer. Det betragtes 
som en væsentlig forskel, hvis priserne i 
Unionen i gennemsnit ligger på 75 % af 
prisloftet. For engrosprislofterne baseres 
75 % -kriteriet på trafikubalancen mellem 
operatører, der ikke tilhører samme 
gruppe. For at begrænse forvridninger 
mellem medlemsstaterne beregnes 75 % -
kriteriet for detailprislofterne ved at 
udregne EU-gennemsnittet af de 
nationale gennemsnit for hver enkelt 
roamingtjeneste (taletelefoni-, sms- og 
dataroaming) for sig.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Det bør fastslås, at det i denne artikel fastlagte prisniveau er alt for højt, hvilket stadig fører 
til alt for høje fortjenester for udbyderne, og at dette ikke i tilstrækkelig grad medfører den 
ønskede konkurrence, der især bør være i forbindelse med innovative tjenester og den øgede 
andel på det stærkt voksende datatrafikmarked. Sektoren lader sig på denne måde 
udkonkurrere af markedet.
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Ændringsforslag 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at sikre, at de regulerende 
forpligtelser vedrørende engros- og 
detailtakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester ikke opretholdes 
længere end nødvendigt, efter at de 
strukturelle løsninger er kommet fuldt på 
plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig 
konkurrence på roamingmarkedet, bør der 
opstilles betingelser for ophævelse af 
lofterne over engros- og detailtaksterne 
allerede inden de fastsatte datoer. Disse 
betingelser bør være baseret på en 
væsentlig forskel mellem prislofterne og de 
faktiske prisniveauer. Det betragtes som en 
væsentlig forskel, hvis priserne i Unionen i 
gennemsnit ligger på 75 % af prisloftet.
For engrosprislofterne baseres 75 % -
kriteriet på trafikubalancen mellem 
operatører, der ikke tilhører samme gruppe.
For at begrænse forvridninger mellem 
medlemsstaterne beregnes 75 % -kriteriet
for detailprislofterne ved at udregne EU-
gennemsnittet af de nationale gennemsnit 
for hver enkelt roamingtjeneste 
(taletelefoni-, sms- og dataroaming) for sig.

(65) For at sikre, at de regulerende 
forpligtelser vedrørende engros- og 
detailtakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester ikke opretholdes 
længere end nødvendigt, efter at de 
strukturelle løsninger er kommet fuldt på 
plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig 
konkurrence på roamingmarkedet, bør der 
opstilles betingelser for ophævelse af 
lofterne over engros- og detailtaksterne 
allerede inden de fastsatte datoer. Disse 
betingelser bør være baseret på en 
væsentlig forskel mellem prislofterne og de 
faktiske prisniveauer. Det betragtes som en 
væsentlig forskel, hvis priserne i Unionen i 
gennemsnit ligger på 50 % af prisloftet.
For engrosprislofterne baseres 50 % -
kriteriet på trafikubalancen mellem 
operatører, der ikke tilhører samme gruppe.
For at begrænse forvridninger mellem 
medlemsstaterne beregnes 50 % -kriteriet
for detailprislofterne ved at udregne EU-
gennemsnittet af de nationale gennemsnit 
for hver enkelt roamingtjeneste 
(taletelefoni-, sms- og dataroaming) for sig.

Or. en

Ændringsforslag 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at foretage og modtage 

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at foretage og modtage 
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regulerede roamingopkald i Unionen og 
for at hjælpe roamingkunder med at træffe 
afgørelse om brugen af deres mobiltelefon 
under rejse i udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester gøre det muligt for 
deres roamingkunder nemt og gratis at 
indhente oplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for dem, når de 
foretager eller modtager opkald i en besøgt 
medlemsstat. Desuden bør udbyderne efter 
anmodning og gratis give deres kunder 
yderligere oplysninger om minuttaksten 
eller dataenhedstaksten (inklusive moms) 
for at foretage eller modtage opkald og 
også for at sende eller modtage sms, mms 
og andre datakommunikationstjenester i 
den besøgte medlemsstat. Da visse 
grupper af kunder muligvis er 
velinformerede om roamingtaksterne, bør 
udbyderne give kunderne mulighed for at 
framelde sig denne automatiske 
beskedtjeneste på en nem måde.

roamingopkald både i og uden for
Unionen og for at hjælpe roamingkunder 
med at træffe afgørelse om brugen af deres 
mobiltelefon under rejse i udlandet bør 
udbyderne af mobiltelefonitjenester gøre 
det muligt for deres roamingkunder nemt 
og gratis at indhente oplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for dem, når de 
foretager eller modtager opkald i et besøgt 
land. Desuden bør udbyderne efter 
anmodning og gratis give deres kunder 
yderligere oplysninger om minuttaksten 
eller dataenhedstaksten (inklusive moms) 
for at foretage eller modtage opkald og 
også for at sende eller modtage sms, mms 
og andre datakommunikationstjenester i de
besøgte lande. Da visse grupper af kunder 
muligvis er velinformerede om 
roamingtaksterne, bør udbyderne give 
kunderne mulighed for at framelde sig 
denne automatiske beskedtjeneste på en 
nem måde.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde for roamingtjenester uden for Unionen.

Ændringsforslag 77
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 67

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at foretage og modtage 
regulerede roamingopkald i Unionen og for 
at hjælpe roamingkunder med at træffe 
afgørelse om brugen af deres mobiltelefon 
under rejse i udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester gøre det muligt for 
deres roamingkunder nemt og gratis at 
indhente oplysninger om de 

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at foretage og modtage 
regulerede roamingopkald i Unionen og for 
at hjælpe roamingkunder med at træffe 
afgørelse om brugen af deres mobiltelefon 
under rejse i udlandet bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester gøre det muligt for 
deres roamingkunder nemt og gratis at 
indhente oplysninger om de 
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roamingtakster, der gælder for dem, når de 
foretager eller modtager opkald i en besøgt 
medlemsstat. Desuden bør udbyderne efter 
anmodning og gratis give deres kunder 
yderligere oplysninger om minuttaksten 
eller dataenhedstaksten (inklusive moms) 
for at foretage eller modtage opkald og 
også for at sende eller modtage sms, mms 
og andre datakommunikationstjenester i 
den besøgte medlemsstat. Da visse grupper 
af kunder muligvis er velinformerede om 
roamingtaksterne, bør udbyderne give 
kunderne mulighed for at framelde sig 
denne automatiske beskedtjeneste på en 
nem måde.

roamingtakster, der gælder for dem, når de 
foretager eller modtager opkald i en besøgt 
medlemsstat. Desuden bør udbyderne efter 
anmodning og gratis give deres kunder 
yderligere oplysninger om minuttaksten 
eller dataenhedstaksten (inklusive moms) 
for at foretage eller modtage opkald og 
også for at sende eller modtage sms, mms 
og andre datakommunikationstjenester i 
den besøgte medlemsstat. Da visse grupper 
af kunder muligvis er velinformerede om 
roamingtaksterne, bør udbyderne give 
kunderne mulighed for at framelde sig 
denne automatiske beskedtjeneste på en 
nem måde. Denne framelding bør dog kun 
være gyldig for den besøgte medlemsstat 
og bør ikke automatisk gælde i hele EU, 
uden at forbrugeren udtrykkeligt har bedt 
om dette.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysninger om 
roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og 
den alt inkluderende faste pris såfremt en 
sådan tilbydes, når der tegnes abonnement 
og hver gang, der sker ændringer i 
roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør 
orientere om roamingtakster på 
hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem 
regninger, internettet, tv-reklamer eller 
med post. Hjemmeudbydere bør sikre, at 
alle deres roamingkunder er klar over, at 
der i den pågældende periode findes 
regulerede takster, og tilsende dem en klar 
og saglig meddelelse om betingelserne for 

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysninger om 
roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og 
den alt inkluderende faste pris såfremt en 
sådan tilbydes, når der tegnes abonnement 
og hver gang, der sker ændringer i 
roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør 
orientere om roamingtakster på 
hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem 
regninger, internettet, tv-reklamer eller 
med post. Alle informationer og tilbud 
skal være klare, forståelige, 
sammenlignelige og gennemsigtige med 
hensyn til priser og tjenestekarakteristika.
Reklamer for roamingtilbud og 
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eurotariffen og retten til at skifte til og fra 
den.

markedsføring til forbrugerne bør fuldt 
ud overholde 
forbrugerbeskyttelseslovgivningen, især 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked 
("direktivet om urimelig 
handelspraksis")1. Hjemmeudbydere bør 
sikre, at alle deres roamingkunder er klar 
over, at der i den pågældende 
periode findes regulerede takster, og 
tilsende dem en klar og saglig meddelelse 
om betingelserne for eurotariffen og retten 
til at skifte til og fra den.

_____________
1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22

Or. en

Ændringsforslag 79
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysninger om 
roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og 
den alt inkluderende faste pris såfremt en 
sådan tilbydes, når der tegnes abonnement 
og hver gang, der sker ændringer i 
roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør 
orientere om roamingtakster på 
hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem 
regninger, internettet, tv-reklamer eller 
med post. Hjemmeudbydere bør sikre, at 
alle deres roamingkunder er klar over, at 
der i den pågældende periode findes 
regulerede takster, og tilsende dem en klar 
og saglig meddelelse om betingelserne for 
eurotariffen og retten til at skifte til og fra 
den.

(68) Gennemsigtighed indebærer også, at 
udbyderne giver oplysninger om 
roamingtaksterne, navnlig eurotariffen og 
den alt inkluderende faste pris såfremt en 
sådan tilbydes, når der tegnes abonnement 
og hver gang, der sker ændringer i 
roamingtaksterne. Hjemmeudbydere bør 
orientere om roamingtakster på 
hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem 
regninger, internettet, tv-reklamer eller 
med post. Hjemmeudbydere bør sikre, at 
alle deres roamingkunder er klar over, at 
der i den pågældende periode findes 
regulerede takster, og tilsende dem en klar 
og saglig skriftlig meddelelse om 
betingelserne for eurotariffen og retten til 
at skifte til og fra den.
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Or. fr

Ændringsforslag 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Der bør desuden indføres 
foranstaltninger, der gør detailpriserne på 
dataroamingtjenester mere 
gennemskuelige, navnlig for at undgå 
ubehagelige overraskelser på 
roamingkundernes regninger, der udgør en 
hindring for et velfungerende indre 
marked, samt for at give roamingkunder de 
nødvendige redskaber til at overvåge og 
styre deres udgifter til 
dataroamingtjenester. Der bør ligeledes 
ikke være nogen hindringer for nye 
applikationer eller teknologier, som kan 
være en erstatning for eller et alternativ til 
roamingtjenester, som f.eks. WiFi, 
Forbrugerne bør gives denne information, 
således at de kan træffe et valg på et 
velinformeret grundlag.

(69) Der bør desuden indføres 
foranstaltninger, der gør detailpriserne på 
alle roamingtjenester mere 
gennemskuelige, navnlig for at undgå 
ubehagelige overraskelser på 
roamingkundernes regninger, der udgør en 
hindring for et velfungerende indre 
marked, samt for at give roamingkunder de 
nødvendige redskaber til at overvåge og 
styre deres udgifter til 
dataroamingtjenester. Der bør ligeledes 
ikke være nogen hindringer for nye 
applikationer eller teknologier, som kan 
være en erstatning for eller et alternativ til 
roamingtjenester, som f.eks. WiFi, 
Forbrugerne bør gives denne information, 
således at de kan træffe et valg på et 
velinformeret grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 69

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(69) Der bør desuden indføres 
foranstaltninger, der gør detailpriserne på 
dataroamingtjenester mere 
gennemskuelige, navnlig for at undgå 
ubehagelige overraskelser på 

(69) Der bør desuden indføres 
foranstaltninger, der gør detailpriserne på 
dataroamingtjenester mere 
gennemskuelige, navnlig for at undgå 
ubehagelige overraskelser på 
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roamingkundernes regninger, der udgør en 
hindring for et velfungerende indre 
marked, samt for at give roamingkunder de 
nødvendige redskaber til at overvåge og 
styre deres udgifter til 
dataroamingtjenester. Der bør ligeledes 
ikke være nogen hindringer for nye 
applikationer eller teknologier, som kan 
være en erstatning for eller et alternativ til 
roamingtjenester, som f.eks. WiFi.
Forbrugerne bør gives denne information, 
således at de kan træffe et valg på et 
velinformeret grundlag.

roamingkundernes regninger, der udgør en 
hindring for et velfungerende indre 
marked, samt for at give roamingkunder de 
nødvendige redskaber til at overvåge og 
styre deres udgifter til 
dataroamingtjenester. Der bør ligeledes 
ikke være nogen hindringer for nye 
applikationer eller teknologier, som kan 
være en erstatning for eller et alternativ til 
roamingtjenester, som f.eks. WiFi eller 
mekanismer forbundet med lokal 
breakout. Forbrugerne bør gives denne 
information, således at de kan træffe et 
valg på et velinformeret grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge 
for, at deres roamingkunder, hver gang de, 
efter at være rejst ind i en anden 
medlemsstat, begynder at benytte en 
dataroamingtjeneste, modtager 
personaliserede oplysninger om, hvilke 
takster de skal betale for levering af 
dataroamingtjenester. Disse oplysninger 
bør sendes til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge 
for, at deres roamingkunder, hver gang de, 
efter at være rejst ind i et andet land, 
begynder at benytte en 
dataroamingtjeneste, modtager 
personaliserede oplysninger om, hvilke 
takster de skal betale for levering af 
dataroamingtjenester. Disse oplysninger 
bør sendes til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde for roamingtjenester uden for Unionen.
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Ændringsforslag 83
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge 
for, at deres roamingkunder, hver gang de, 
efter at være rejst ind i en anden 
medlemsstat, begynder at benytte en 
dataroamingtjeneste, modtager 
personaliserede oplysninger om, hvilke 
takster de skal betale for levering af 
dataroamingtjenester. Disse oplysninger 
bør sendes til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

(70) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge 
for, at deres roamingkunder, hver gang de, 
efter at være rejst ind i en anden 
medlemsstat, begynder at benytte en 
dataroamingtjeneste, gratis modtager 
personaliserede oplysninger om, hvilke 
takster de skal betale for levering af 
dataroamingtjenester. Disse oplysninger 
bør sendes til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå, og at kunden har mulighed for at 
få adgang til dem igen senere.

Or. fr

Begrundelse

Pop-op-vinduer er ikke nogen god måde at informere forbrugerne om de gældende takster på, 
for hvis forbrugeren er beskæftiget, når han modtager meddelelsen, vil han forsøge at fjerne 
vinduet uden at kigge på det for at kunne afslutte sin aktivitet.

Ændringsforslag 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Med henblik på at gøre det lettere for 
kunderne at forstå de finansielle følger af 
brugen af regulerede dataroamingtjenester 
og sætte dem i stand til at kontrollere og 
styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen 
give eksempler på 
dataroamingapplikationer, som f.eks. e-
mail, foto, webbrowsing ved at angive 

(71) Med henblik på at gøre det lettere for 
kunderne at forstå de finansielle følger af 
brugen af dataroamingtjenester og sætte 
dem i stand til at kontrollere og styre deres 
udgifter, bør hjemmeudbyderen give 
eksempler på dataroamingapplikationer, 
som f.eks. e-mail, foto, webbrowsing ved 
at angive deres omtrentlige størrelse med 
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deres omtrentlige størrelse med hensyn til 
databrug.

hensyn til databrug.

Or. en

Ændringsforslag 85
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(71) Med henblik på at gøre det lettere for 
kunderne at forstå de finansielle følger af 
brugen af regulerede dataroamingtjenester 
og sætte dem i stand til at kontrollere og 
styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen 
give eksempler på 
dataroamingapplikationer, som f.eks. e-
mail, foto, webbrowsing ved at angive 
deres omtrentlige størrelse med hensyn til 
databrug.

(71) Med henblik på at gøre det lettere for 
kunderne at forstå de finansielle følger af 
brugen af regulerede dataroamingtjenester 
og sætte dem i stand til at kontrollere og 
styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen 
gratis, allerede ved kontraktens indgåelse 
og herefter når som helst på kundens 
anmodning, give eksempler på 
dataroamingapplikationer, som f.eks. e-
mail, foto, webbrowsing ved at angive 
deres omtrentlige størrelse med hensyn til 
databrug.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) For at undgå, at roamingkunder får 
ubehagelige overraskelser på regningen, 
bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én 
eller flere øvre udgiftsgrænser eller 
mængdegrænser for udestående udgifter til 
dataroaming (udtrykt i den valuta, som 
kundens faktura udfærdiges i), som stilles 
gratis til rådighed for alle deres 

(72) For at undgå, at roamingkunder får 
ubehagelige overraskelser på regningen 
både for dataroamingtjenester i og uden 
for EU, bør mobiloperatørerne desuden 
fastsætte én eller flere øvre udgiftsgrænser 
eller mængdegrænser for udestående 
udgifter til dataroaming (udtrykt i den 
valuta, som kundens faktura udfærdiges i), 
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roamingkunder, og med en behørig 
meddelelse, når grænsen er ved at være
nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør 
kunderne ikke længere modtage tjenesten 
eller modtage regning herfor, medmindre 
de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten 
fortsat leveres i henhold til de betingelser 
og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen.
Roamingkunder bør have mulighed for at 
vælge en hvilken som helst af disse 
udgiftsgrænser inden for et rimeligt 
tidsrum eller vælge ikke at have nogen 
udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en 
standardordning for forbrugsgrænser, 
medmindre de vælger andet.

som stilles gratis til rådighed for alle deres 
roamingkunder, og med en behørig 
meddelelse, når grænsen er ved at være 
nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør 
kunderne ikke længere modtage tjenesten 
eller modtage regning herfor, medmindre 
de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten 
fortsat leveres i henhold til de betingelser 
og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen.
Roamingkunder bør have mulighed for at 
vælge en hvilken som helst af disse 
udgiftsgrænser inden for et rimeligt 
tidsrum eller vælge ikke at have nogen 
udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en 
standardordning for forbrugsgrænser, 
medmindre de vælger andet.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde for roamingtjenester uden for Unionen.

Ændringsforslag 87
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 72

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72) For at undgå, at roamingkunder får 
ubehagelige overraskelser på regningen, 
bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én 
eller flere øvre udgiftsgrænser eller 
mængdegrænser for udestående udgifter til 
dataroaming (udtrykt i den valuta, som 
kundens faktura udfærdiges i), som stilles 
gratis til rådighed for alle deres 
roamingkunder, og med en behørig 
meddelelse, når grænsen er ved at være 
nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør 
kunderne ikke længere modtage tjenesten 
eller modtage regning herfor, medmindre 
de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten 
fortsat leveres i henhold til de betingelser 

(72) For at undgå, at roamingkunder får 
ubehagelige overraskelser på regningen, 
bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én 
eller flere øvre udgiftsgrænser eller 
mængdegrænser for udestående udgifter til 
dataroaming (udtrykt i den valuta, som 
kundens faktura udfærdiges i), som stilles 
gratis til rådighed for alle deres 
roamingkunder, og med en behørig 
meddelelse på et medie, der kan 
konsulteres igen senere, når grænsen er 
ved at være nået. Når maksimumgrænsen 
er nået, bør kunderne ikke længere 
modtage tjenesten eller modtage regning 
herfor, medmindre de udtrykkeligt 
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og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen.
Roamingkunder bør have mulighed for at 
vælge en hvilken som helst af disse 
udgiftsgrænser inden for et rimeligt 
tidsrum eller vælge ikke at have nogen 
udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en 
standardordning for forbrugsgrænser, 
medmindre de vælger andet.

anmoder om, at tjenesten fortsat leveres i 
henhold til de betingelser og vilkår, der er 
beskrevet i meddelelsen. I så fald skal de 
gratis modtage en bekræftelse ved hjælp 
af et medie, der kan konsulteres igen 
senere. Roamingkunder bør have mulighed 
for at vælge en hvilken som helst af disse 
udgiftsgrænser inden for et rimeligt 
tidsrum eller vælge ikke at have nogen 
udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en 
standardordning for forbrugsgrænser, 
medmindre de vælger andet.

Or. fr

Begrundelse

Pop-op-vinduer er ikke nogen god metode til at informere forbrugerne om, at de er ved at nå 
maksimumgrænsen, for hvis forbrugerne er beskæftigede, når de modtager meddelelsen, vil 
de forsøge at fjerne vinduet uden at kigge på det for at kunne afslutte deres aktivitet. Desuden 
er det vigtigt, at forbrugerne modtager en bekræftelse af deres accept af fortsat at benytte den 
tilbudte tjeneste, selv om maksimumgrænsen er overskredet. Formålet med dette er at undgå, 
at forbrugerne klikker på en knap uden at være bevidste om konsekvenserne af deres 
handling.

Ændringsforslag 88
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Betragtning 72 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(72a) Da der i den hidtidige EU-
lovgivning ikke findes bestemmelser for 
begrænsning af ubehagelige overraskelser 
på regningen ved roaming uden for 
Unionen, bør forbrugerne ved roaming 
uden for Unionen fremover blive 
orienteret om de pågældende 
roamingpriser samt underlægges 
bestemmelserne om ubehagelige 
overraskelser på regningen, som gælder 
ved roaming inden for Unionen;

Or. da
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Ændringsforslag 89
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Siden de ændringer, der blev indført 
med forordning (EF) nr. 544/2009, er 
trådt i kraft, har man imidlertid 
konstateret, at der er mindre 
sandsynlighed for, at kunder, der benytter 
forudbetaling, får ubehagelige 
overraskelser på regningen for brug af 
dataroamingtjenester, da de allerede har 
valgt på forhånd, hvilket beløb der skal 
være til rådighed. Desuden vil den 
midlertidige dataeurotarif yderligere 
beskytte disse kunder mod høje priser for 
dataroamingtjenester. Derfor bør 
bestemmelserne om udgiftsgrænser ikke 
gælde for kunder, der har en kontrakt om 
forudbetaling.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Siden de ændringer, der blev indført 
med forordning (EF) nr. 544/2009, er trådt 
i kraft, har man imidlertid konstateret, at 
der er mindre sandsynlighed for, at kunder, 
der benytter forudbetaling, får ubehagelige 
overraskelser på regningen for brug af 
dataroamingtjenester, da de allerede har 
valgt på forhånd, hvilket beløb der skal 
være til rådighed. Desuden vil den 

(74) Siden de ændringer, der blev indført 
med forordning (EF) nr. 544/2009, er trådt 
i kraft, har man imidlertid konstateret, at 
der er mindre sandsynlighed for, at kunder, 
der benytter forudbetaling, får ubehagelige 
overraskelser på regningen for brug af 
dataroamingtjenester, da de allerede har 
valgt på forhånd, hvilket beløb der skal 
være til rådighed. Desuden vil den 
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midlertidige dataeurotarif yderligere 
beskytte disse kunder mod høje priser for 
dataroamingtjenester. Derfor bør 
bestemmelserne om udgiftsgrænser ikke 
gælde for kunder, der har en kontrakt om 
forudbetaling.

midlertidige dataeurotarif yderligere 
beskytte disse kunder mod høje priser for 
dataroamingtjenester. Derfor bør 
bestemmelserne om udgiftsgrænser ikke 
gælde for kunder, der har en kontrakt om 
forudbetaling undtagen i tilfælde, hvor 
forbrugerne har valgt et system med 
automatisk fornyelse af beløbet.

Or. en

Ændringsforslag 91
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(74) Siden de ændringer, der blev indført 
med forordning (EF) nr. 544/2009, er 
trådt i kraft, har man imidlertid 
konstateret, at der er mindre 
sandsynlighed for, at kunder, der benytter 
forudbetaling, får ubehagelige 
overraskelser på regningen for brug af 
dataroamingtjenester, da de allerede har 
valgt på forhånd, hvilket beløb der skal 
være til rådighed. Desuden vil den 
midlertidige dataeurotarif yderligere 
beskytte disse kunder mod høje priser for 
dataroamingtjenester. Derfor bør 
bestemmelserne om udgiftsgrænser ikke 
gælde for kunder, der har en kontrakt om 
forudbetaling.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 92
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Betragtning 80

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(80) Detailprislofterne bør fastsættes på et 
niveau, der er tilstrækkelig højt til, at de 
ikke kommer i vejen for de potentielle 
konkurrencemæssige fordele ved 
strukturelle løsninger, og kan eventuelt
ophæves helt, når de strukturelle 
foranstaltninger har virket efter hensigten 
og ført til udvikling af et reelt indre 
marked. Derfor bør 
detailsikkerhedslofterne gradvis nedsættes
og sidenhen udløbe.

(80) Detailprislofterne bør kunne ophæves 
helt, når reguleringstiltaget i 2015 
bevirker ensartethed mellem den 
nationale pris og roamingprisen. Derfor 
bør detailsikkerhedslofterne gradvis 
nedsættes og sidenhen udløbe.

Or. nl

Ændringsforslag 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Betragtning 81

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81) Kommissionen bør vurdere, hvor 
effektivt denne  forordning  virker, set i 
forhold til dens formål og hvilket bidrag 
den yder til gennemførelsen af 
rammebestemmelserne og sikringen af et 
velfungerende indre marked.
Kommissionen bør i denne forbindelse se 
på, hvilke konsekvenser forordningen har 
for mobilkommunikationsudbydere af 
forskellig størrelse og  fra forskellige dele 
af  Unionen , og  på udviklingen, 
tendenserne og gennemskueligheden inden 
for detail- og engrostakster, deres forhold 
til de faktiske omkostninger, i hvilket 
omfang  antagelserne i den 
konsekvensundersøgelse, der  ledsager 
denne forordning, er blevet bekræftet,  
udbydernes omkostninger ved at overholde 
forordningen  og  konsekvenserne for 
investeringerne . Kommissionen bør også  

(81) Kommissionen bør vurdere, hvor 
effektivt denne  forordning  virker, set i
forhold til dens formål og hvilket bidrag 
den yder til gennemførelsen af 
rammebestemmelserne og sikringen af et 
velfungerende indre marked.
Kommissionen bør i denne forbindelse se 
på, hvilke konsekvenser forordningen har 
for mobilkommunikationsudbydere af
forskellig størrelse og  fra forskellige dele 
af  Unionen , og  på udviklingen, 
tendenserne og gennemskueligheden inden 
for detail- og engrostakster, deres forhold 
til de faktiske omkostninger, i hvilket 
omfang  antagelserne i den 
konsekvensundersøgelse, der  ledsager 
denne forordning, er blevet bekræftet,  
udbydernes omkostninger ved at overholde 
forordningen  og  konsekvenserne for 
investeringerne . Kommissionen bør også  
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undersøge tilgængeligheden og kvaliteten 
af tjenester, der udgør et alternativ til 
roaming (såsom adgang via WIFI ), især i 
lyset af den teknologiske udvikling.

undersøge tilgængeligheden og kvaliteten 
af tjenester, der udgør et alternativ til
roaming (såsom adgang via WIFI eller 
mekanismer forbundet med lokal 
breakout), især i lyset af den teknologiske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Betragtning 81 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(81a) Revisionen af denne forordning bør 
sigte mod at skabe et endnu mere 
integreret telekommunikationsmarked i 
Europa samt at forbedre udbydernes 
muligheder for at levere 
telekommunikationstjenester og 
kundernes muligheder for at bruge dem, 
hvormed de resterende hindringer fjernes.
Med henblik på at supplere reglerne for 
engrossalg af roamingtjenester bør 
Kommissionen og BEREC træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre 
yderligere harmonisering af de nationale 
bestemmelser om telekommunikation, at 
forbedre vilkårene for markedsadgang for 
udbydere i alle medlemsstater og at 
harmonisere termineringstaksterne i hele 
EU. Med henblik på at understøtte et ægte 
grænseløst indre marked for 
telekommunikation bør Kommissionen og 
BEREC fremlægge et forslag om nye 
regler for adgang til nye 4G-/LTE-net, så 
mobile enheder kan opnå forbindelse til 
enhver udbyders accesnet, der kan tilbyde 
det aftalte signalniveau, hvis 
tjenesteudbyderen, som kunden har en 
kontrakt med, ikke er i stand til at opfylde 
dette. Der må desuden ikke opkræves 
ekstragebyr fra kunden, når en anden 
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udbyders net anvendes. Med henblik på at 
supplere denne forordning bør 
Kommissionen forelægge et lignende 
lovforslag om priserne på 
grænseoverskridende telefonopkald og 
sms'er sendt mellem medlemsstater, der 
ikke er omfattet af forordningen.
Kommissionen bør også aktivt forsøge at 
udvide anvendelsen af de regler, der er 
fastsat i denne forordning, til andre lande 
uden for EU, især dem, der grænser op til 
EU, og kandidatlandene ved at indgå 
bilaterale eller multilaterale aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en fælles 
tilgang for at sikre, at brugere af offentlige 
mobilkommunikationsnet under rejse 
i Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtjenester i Unionen sammenholdt 
med de tilsvarende nationale priser, når de 
foretager og modtager opkald, sender og 
modtager sms'er eller benytter pakkekoblet 
datakommunikation, hvorved der opnås et 
velfungerende indre marked og et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, der fremmer 
konkurrencen og gennemskueligheden på 
markedet, og skaber både incitamenter til 
innovation og valgmuligheder for 
forbrugerne.

Ved denne forordning indføres en fælles 
tilgang for at skabe et ægte indre marked 
for mobilkommunikation. Det første skridt 
er at indføre en overgangsperiode for at 
sikre at brugere af offentlige 
mobilkommunikationsnet under rejse 
i Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtjenester i Unionen sammenholdt 
med de tilsvarende nationale priser, når de 
foretager og modtager opkald, sender og 
modtager sms'er eller benytter pakkekoblet 
datakommunikation. Det andet skridt er at 
indføre de nødvendige foranstaltninger 
for at afskaffe begrebet roaming i hele EU 
og dermed sikre ens priser i hele EU.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved denne forordning indføres en fælles 
tilgang for at sikre, at brugere af offentlige 
mobilkommunikationsnet under rejse i 
Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtjenester i Unionen sammenholdt 
med de tilsvarende nationale priser, når de 
foretager og modtager opkald, sender og 
modtager sms'er eller benytter pakkekoblet 
datakommunikation, hvorved der opnås et 
velfungerende indre marked og et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, der fremmer 
konkurrencen og gennemskueligheden på 
markedet, og skaber både incitamenter til 
innovation og valgmuligheder for 
forbrugerne.

Ved denne forordning indføres en fælles 
tilgang for at skabe et ægte indre marked 
for mobilkommunikation. Det første skridt 
er at indføre en overgangsperiode for at 
sikre, at brugere af offentlige 
mobilkommunikationsnet under rejse i 
Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtjenester i Unionen sammenholdt 
med de tilsvarende nationale priser, når de 
foretager og modtager opkald, sender og 
modtager sms'er eller benytter pakkekoblet 
datakommunikation. Det andet skridt er at 
indføre de nødvendige tekniske og 
strukturelle foranstaltninger for at 
afskaffe begrebet roaming i hele EU og 
dermed sikre ens priser i hele EU.

Or. en

Ændringsforslag 97
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes regler, som sikrer, at 
roamingtjenester sælges særskilt fra 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, samt 
vilkår for adgang på engrosniveau til 
offentlige mobilnet med henblik på udbud 
af roamingtjenester. Der fastsættes også 
midlertidige regler for de takster, som 
mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af roamingtjenester i Unionen i 
forbindelse med taletelefoniopkald og 

Der fastsættes regler, som har som mål at 
foretage en trinvis sænkning af 
prislofterne med henblik på, som lovet i 
den europæiske digitale agenda i 2015, en 
ligestilling af nationale priser og 
roamingpriser for telefonsamtaler, sms'er 
og datakommunikation. Der 
fastsættes også midlertidige regler for de 
takster, som mobiloperatørerne må 
opkræve for levering af roamingtjenester i 
Unionen i forbindelse med 
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sms'er med originering og terminering 
inden for Unionen og for pakkekoblet 
datakommunikation, der benyttes af 
roamingkunder ved hjælp af et 
mobilkommunikationsnet i en anden 
medlemsstat. Forordningen gælder både for 
takster, der opkræves mellem netudbydere 
på engrosniveau, og for takster, der 
opkræves af hjemmeudbyderne på 
detailniveau.

taletelefoniopkald og sms'er med 
originering og terminering inden for 
Unionen og for pakkekoblet 
datakommunikation, der benyttes af 
roamingkunder ved hjælp af et 
mobilkommunikationsnet i en anden 
medlemsstat. Forordningen gælder både for 
takster, der opkræves mellem netudbydere 
på engrosniveau, og for takster, der 
opkræves af hjemmeudbyderne på 
detailniveau.

Or. nl

Ændringsforslag 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes regler, som sikrer, at 
roamingtjenester sælges særskilt fra 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, samt 
vilkår for adgang på engrosniveau til 
offentlige mobilnet med henblik på udbud 
af roamingtjenester. Der fastsættes også
midlertidige regler for de takster, som 
mobiloperatørerne må opkræve for 
levering af roamingtjenester i Unionen i 
forbindelse med taletelefoniopkald og 
sms'er med originering og terminering 
inden for Unionen og for pakkekoblet 
datakommunikation, der benyttes af 
roamingkunder ved hjælp af et 
mobilkommunikationsnet i en anden 
medlemsstat. Forordningen gælder både for 
takster, der opkræves mellem netudbydere 
på engrosniveau, og for takster, der 
opkræves af hjemmeudbyderne på 
detailniveau.

Der fastsættes midlertidige regler for de 
takster, som mobiloperatørerne må 
opkræve for levering af roamingtjenester i 
Unionen i forbindelse med 
taletelefoniopkald og sms'er med 
originering og terminering inden for 
Unionen og for pakkekoblet 
datakommunikation, der benyttes af 
roamingkunder ved hjælp af et 
mobilkommunikationsnet i en anden 
medlemsstat. Forordningen gælder både for 
takster, der opkræves mellem netudbydere 
på engrosniveau, og for takster, der 
opkræves af hjemmeudbyderne på 
detailniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Separat salg af roamingtjenester og 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester er et 
midlertidigt skridt på vejen til øget 
konkurrence for at sænke roamingpriser 
for kunderne for at opnå et fælles indre 
mobilmarked, hvor der ikke differentieres 
mellem nationale tariffer og 
roamingtariffer.

Or. en

Ændringsforslag 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved denne forordning fastsættes også 
bestemmelser, som tager sigte på at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne om takster til brugerne af 
roamingtjenester i Unionen.

2. Ved denne forordning fastsættes også 
bestemmelser, som tager sigte på at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne om takster til brugerne af 
roamingtjenester i og uden for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 101
Anna Hedh

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved denne forordning fastsættes også 
bestemmelser, som tager sigte på at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne om takster til brugerne af 
roamingtjenester i Unionen.

2. Ved denne forordning fastsættes også 
bestemmelser, som tager sigte på at øge 
prisgennemsigtigheden og forbedre 
oplysningerne om takster til brugerne af 
roamingtjenester både i og uden for 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 102
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Takstlofterne i denne forordning angives i 
euro. Såfremt takster, der berøres af artikel 
6, 7, 8, 9, 11 og 12, angives i andre 
valutaer, fastsættes de indledende 
takstlofter i henhold til disse artikler i de 
pågældende valutaer under anvendelse af 
de referencevalutakurser, der 
offentliggøres den 30. maj 2012 af Den 
Europæiske Centralbank i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Takstlofterne i denne forordning angives i 
euro. Såfremt takster, der berøres af 
artikel 6, 7, 8, 9, 11 og 12, angives i andre 
valutaer, fastsættes de indledende 
takstlofter i henhold til disse artikler i de 
pågældende valutaer under anvendelse af 
de referencevalutakurser, der 
offentliggøres den 30. maj 2012 af Den 
Europæiske Centralbank i Den Europæiske 
Unions Tidende, eller under anvendelse af 
gennemsnittet af referencevalutakurserne 
offentliggjort af Den Europæiske 
Centralbank i Den Europæiske Unions 
Tidende gennem seks på hinanden 
følgende måneder umiddelbart forud for 
ikrafttrædelsen af denne forordning, 
afhængig af hvilket af de indledende 
takstlofter, der er det laveste efter 
omregning til en anden valuta end euro.

Or. pl

Begrundelse

Denne ændring har til formål at mindske risikoen for, at de gældende takster ikke bliver 
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nedsat til trods for de lavere roamingtakster, som er fastsat i ændringerne til forordningen. 
Det kan forekomme i de medlemslande, der ikke anvender euroen, som følge af 
valutakursudsving. Forslaget fjerner ikke denne risiko, men skaber blot en alternativ metode 
til at omregne euro til andre valutaer end euro.

Ændringsforslag 103
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "eurotarif" en takst, som ikke overstiger 
den i artikel 7 fastsatte maksimumtakst, 
som en hjemmeudbyder kan opkræve for 
levering af regulerede roamingopkald i 
overensstemmelse med nævnte artikel

a) "eurotarif" en takst, som ikke overstiger 
den i artikel 7 fastsatte maksimumtakst, 
som en hjemmeudbyder kan opkræve for 
levering af regulerede roamingopkald i 
overensstemmelse med nævnte artikel, og 
som i 2015 er den samme som den på 
hjemmemarkedet opkrævede pris

Or. nl

Ændringsforslag 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "hjemmeudbyder" et selskab, der leverer 
roamingtjenester i Unionen til en kunde 
enten gennem sit eget net eller som virtuel 
mobilnetudbyder eller gensælger

b) "hjemmeudbyder" et selskab, der leverer 
roamingtjenester i Unionen til en kunde 
enten gennem sit eget net eller som 
gensælger

Or. en

Ændringsforslag 105
Damien Abad

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "hjemmeudbyder" et selskab, der leverer 
roamingtjenester i Unionen   til en kunde

enten gennem sit eget net eller som virtuel 
mobilnetudbyder eller gensælger

b) "hjemmeudbyder" en udbyder, der 
leverer roamingtjenester i Unionen til en 
roamingkunde enten gennem sit eget net 
eller som virtuel mobilnetudbyder eller 
gensælger

Or. fr

Begrundelse

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Ændringsforslag 106
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter transmission 
og modtagelse af mms-beskeder, men ikke 
transmission og modtagelse af regulerede 
roamingopkald eller roaming-sms'er

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter hverken
transmission og modtagelse af mms-
beskeder eller transmission og modtagelse 
af regulerede roamingopkald eller 
roaming-sms'er
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Or. en

Begrundelse

Detail-mms'er opkræves som pris pr. enhed (ligesom sms) og ikke efter størrelse. Mms'er bør 
derfor holdes uden for dataroaming.

Ændringsforslag 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter
transmission og modtagelse af mms-
beskeder, men ikke transmission og 
modtagelse af regulerede roamingopkald
eller roaming-sms'er

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter ikke 
transmission og modtagelse af regulerede 
roamingopkald, roaming-sms'er eller 
roaming-mms'er

Or. en

Begrundelse

Mms-beskeder opkræves normalt som pris pr. besked, dvs. ikke ud fra den genererede 
datatrafik. De behandles derfor ligesom sms-beskeder, hvilket taler for en udelukkelse fra 
definitionen af dataroaming.

Ændringsforslag 108
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
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roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter
transmission og modtagelse af mms-
beskeder, men ikke transmission og 
modtagelse af regulerede roamingopkald 
eller roaming-sms'er

roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter ikke 
transmission og modtagelse af regulerede 
roamingopkald eller roaming-sms'er, 
transmission og modtagelse af mms-
beskeder samt datakommunikation 
mellem maskiner (M2M)

Or. en

Begrundelse

Mms-beskeder bør holdes ude af definitionen af regulerede dataroamingtjenester, da det er, 
hvad man har gjort med sms’er i anerkendelse af, at de ikke kan sammenlignes med andre 
datatjenester. Kommunikation mellem to maskiner bør holdes ude af definitionen af 
regulerede dataroamingtjenester, da det er en anden tjeneste: 1) Den er ikke rettet direkte til 
masseforbrugere (og formålet med roamingforordningen er at beskytte masseforbrugeren fra 
overdrevne priser). 2) Det er normalt en medfølgende tjeneste, som kræver ad-hoc-udvikling 
fra mobilnetværksoperatøren, og som sælges til forretnings- og topkunder (virksomheder).

Ændringsforslag 109
Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter 
transmission og modtagelse af mms-
beskeder, men ikke transmission og 
modtagelse af regulerede roamingopkald 
eller roaming-sms'er

k) "reguleret dataroamingtjeneste" en 
roamingtjeneste, der gør det muligt for en 
roamingkunde at benytte pakkekoblet 
datakommunikation ved hjælp af en 
mobiltelefon eller andet mobilt apparat, 
mens telefonen/apparatet er forbundet med 
et besøgt net. Regulerede 
dataroamingtjenester omfatter hverken
mms-beskeder, tjenester af typen 
"maskine til maskine" eller transmission 
og modtagelse af regulerede 
roamingopkald og roaming-sms'er
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Or. fr

Begrundelse

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Ændringsforslag 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "alternativ roamingudbyder" en 
hjemmeudbyder, der er ikke er den samme 
som den udbyder, der leverer 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, og som 
leverer roamingtjenester til en 
roamingkunde enten gennem sit eget net 
eller som virtuel mobilnetudbyder eller 
gensælger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) "alternativ roamingudbyder" en 
hjemmeudbyder, der er ikke er den samme 

m) "alternativ roamingudbyder" en 
udbyder, der er ikke er den samme som 
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som den udbyder, der leverer indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, og som 
leverer roamingtjenester til en 
roamingkunde enten gennem sit eget net 
eller som virtuel mobilnetudbyder eller 
gensælger

den udbyder, der leverer indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, og som 
leverer roamingtjenester til en 
roamingkunde enten gennem sit eget net 
eller som virtuel mobilnetudbyder eller 
gensælger

Or. en

Begrundelse

Som BEREC også har udtalt, bør formuleringen i forordningen være så fleksibel, at 
individuation af en løsning kan tillades blandt en række muligheder uden at udelade nogen. 
Som nævnt i forordningen er det BEREC's rolle at definere den bedste 
implementeringsløsning.

Ændringsforslag 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "engrossalg af roamingtjenester" 
tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller 
tjenester for en anden virksomhed på 
nærmere fastlagte vilkår, så denne
virksomhed kan udbyde roamingtjenester 
til detailkunder

n) "engrossalg af roamingtjenester" 
tilrådighedsstillelse, uden 
forskelsbehandling, af faciliteter og/eller 
tjenester for en anden virksomhed på 
nærmere fastlagte vilkår, så denne 
virksomhed kan udbyde roamingtjenester 
til detailkunder

Or. en

Ændringsforslag 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "EU-roamingprofil" en 
forudkonfigureret profil for levering af 
særskilte roamingtjenester, der ud over en 
profil for levering af indenlandske 
mobiltjenester lægges på samme SIM-
kort.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør forblive teknologineutral for at undgå, at lovgivningen allerede er forældet 
på implementeringstidspunktet.

Ændringsforslag 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "EU-roamingprofil" en 
forudkonfigureret profil for levering af 
særskilte roamingtjenester, der ud over en 
profil for levering af indenlandske 
mobiltjenester lægges på samme SIM-
kort.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør forblive neutral, hvad angår den tekniske løsning på de strukturelle 
foranstaltninger, og overlade gennemførelsesretningslinjerne til Kommissionen og BEREC i 
samarbejde med branchen. En forudkonfigureret roamingprofil ville underforstået antyde en 
teknisk løsning.
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Ændringsforslag 115
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "EU-roamingprofil" en 
forudkonfigureret profil for levering af 
særskilte roamingtjenester, der ud over en 
profil for levering af indenlandske 
mobiltjenester lægges på samme SIM-
kort.

udgår

Or. it

Begrundelse

Ved at fjerne dette stykke ønsker man at fjerne henvisningen til en yderligere profil. 
Udbyderen skal også kunne levere sine roamingtjenester inden for samme profil.

Ændringsforslag 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om engrossalg 
af roamingtjenester, herunder anmodninger 
fra virtuelle mobilnetudbydere og 
gensælgere. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om engrossalg 
af roamingtjenester, herunder anmodninger 
fra gensælgere. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 117
Amalia Sartori, Lara Comi
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om engrossalg 
af roamingtjenester, herunder anmodninger 
fra virtuelle mobilnetudbydere og 
gensælgere. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om engrossalg 
af roamingtjenester, herunder anmodninger 
fra virtuelle mobilnetudbydere og 
gensælgere. Adgangen til engrossalg af 
roamingtjenester skal være proportionel 
og tilpasset til den part, der ønsker 
adgangen. Bestemmelserne om regulerede 
engrostakster for roamingtjenester i artikel 
6, 8 og 11 finder anvendelse på engrossalg 
af roamingtjenester. Disse bestemmelser 
er, uden hensyn til dækning af andre 
omkostninger, forbundet med levering af 
engrosalg af roamingtjenester hos en 
mobilnetoperatør.

Or. en

Begrundelse

Adgangsretten kan ikke være den samme for en fuldgyldig virtuel mobilnetoperatør som for en 
gensælger. Andre omkostninger forbundet med levering af en sådan adgang bør dækkes af 
mobilnetoperatøren.

Ændringsforslag 118
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Engrossalg af roamingtjenester omfatter 
adgang til alle netelementer og tilhørende 
faciliteter, relevante tjenester, software og 
informationssystemer, der er nødvendige 
for levering af roamingtjenester til 
kunderne.

2. Engrossalg af roamingtjenester omfatter, 
så længe der garanteres proportionalitet,
adgang til alle netelementer og tilhørende 
faciliteter, relevante tjenester, software og 
informationssystemer, der er nødvendige 
for levering af roamingtjenester til 
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kunderne.

Yderligere tjenester, som går ud over 
basalt engrossalg af roamingtjenester, for 
eksempel for regnings- eller 
kundeserviceydelser, bør godtgøres.

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at enhver, der søger adgang, ikke får tilladelse til at anmode om adgang til 
aktiver. Gensælgere uden egne faktureringsmuligheder kan bede den indenlandske 
netudbyder om at stille et regningssystem til rådighed ud over det rene engrossalg til en 
reguleret pris.  Indenlandske netudbydere skal godtgøres for sådanne tillægstjenester.

Ændringsforslag 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En anmodning om engrossalg af 
roamingtjenester imødekommes senest to
måneder efter, at netudbyderen har 
modtaget anmodningen.

3. En anmodning om engrossalg af 
roamingtjenester imødekommes senest 
seks måneder efter, at netudbyderen har 
modtaget anmodningen.

Or. en

Begrundelse

De to måneder i Kommissionens forslag til at give adgang til engrossalg af roamingtjenester 
er for resktriktivt, da der kan være tekniske problemer, som forhindrer en fejlfri, rettidig 
implementering, uden at dette skyldes operatøren.

Ændringsforslag 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Særskilt salg af roamingtjenester
1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.
2. Fra og med den 1. juli 2014 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunderne har 
en frist på to måneder til at gøre deres 
hjemmeudbyder bekendt med deres valg.
Roamingkunder, der ikke har 
bekendtgjort deres valg inden for denne 
frist, har ret til at vælge en alternativ 
roamingudbyder på et hvilket som helst 
andet tidspunkt i overensstemmelse med 
stk. 3 og 4.
3. Kundens valg af en alternativ 
roamingudbyder må ikke føre til, at 
hjemmeudbyderen opkræver 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 
faste eller regelmæssige udgifter, og det 
skal være muligt at foretage et sådant valg 
i forbindelse med en hvilken som helst 
detailtakstplan.
4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
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roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.
5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
for at vælge en alternativ roamingudbyder 
og gøre det let at indgå kontrakt med en 
alternativ roamingudbyder. Kunder, der 
indgår kontrakt med hjemmeudbyderen 
om roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre detailhandlere, der fungerer 
som forhandlere af udbydernes tjenester, i 
at tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.
6. Hjemmeudbydere og operatører af et 
besøgt net må ikke ændre i de tekniske 
kendetegn ved de roamingtjenester, der 
leveres af alternative udbydere, på en 
sådan måde, at de adskiller sig fra de 
tekniske kendetegn, herunder 
kvalitetsmæssigt, ved roamingtjenester, 
der leveres af udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 121
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2014 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 

udgår
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benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunderne har 
en frist på to måneder til at gøre deres 
hjemmeudbyder bekendt med deres valg.
Roamingkunder, der ikke har 
bekendtgjort deres valg inden for denne 
frist, har ret til at vælge en alternativ 
roamingudbyder på et hvilket som helst 
andet tidspunkt i overensstemmelse med 
stk. 3 og 4.

Or. nl

Ændringsforslag 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2014 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunderne har en 
frist på to måneder til at gøre deres 
hjemmeudbyder bekendt med deres valg.
Roamingkunder, der ikke har bekendtgjort 
deres valg inden for denne frist, har ret til 
at vælge en alternativ roamingudbyder på 
et hvilket som helst andet tidspunkt i 
overensstemmelse med stk. 3 og 4.

2. Fra og med den 1. marts 2014 skal 
hjemmeudbydere, senest fire måneder 
efter denne dato, informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunderne har en 
frist på to måneder til at gøre deres 
hjemmeudbyder bekendt med deres valg.
Roamingkunder, der ikke har bekendtgjort 
deres valg inden for denne frist, har ret til 
at vælge en alternativ roamingudbyder på 
et hvilket som helst andet tidspunkt i 
overensstemmelse med stk. 3 og 4.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring vil give mulighed for at se virkningen på markedet allerede før ferietiden.
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Ændringsforslag 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2014 skal
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunderne har 
en frist på to måneder til at gøre deres 
hjemmeudbyder bekendt med deres valg.
Roamingkunder, der ikke har 
bekendtgjort deres valg inden for denne 
frist, har ret til at vælge en alternativ 
roamingudbyder på et hvilket som helst 
andet tidspunkt i overensstemmelse med 
stk. 3 og 4.

2. Fra og med den 1. juni 2014 skal 
roamingkunder frit kunne framelde sig 
roamingtjenesterne i deres eksisterende 
abonnement og vælge at benytte en 
alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester på et hvilket som helst 
andet tidspunkt i overensstemmelse med 
stk. 3 og 4. Hjemmeudbydere skal 
informere alle deres eksisterende 
roamingkunder om deres rettigheder før 
den 1. juni 2014.

Or. en

Begrundelse

Ændringen skal understrege, at kunden udtrykkeligt har ret til at skifte roamingudbyder, som 
er det centrale element i dette stykke. Udbyderens forpligtelse til at oplyse kunden om dette 
skal fremgå heraf. For at opnå en hurtig virkning af strukturforanstaltningen, bør den 
indføres før sommerferieperioden i 2014 Desuden bør eksisterende kunder informeres om 
ændringerne på forhånd.

Ændringsforslag 124
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kundens valg af en alternativ 
roamingudbyder må ikke føre til, at 
hjemmeudbyderen opkræver 
tillægsudgifter til abonnement eller andre 

udgår
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faste eller regelmæssige udgifter, og det
skal være muligt at foretage et sådant valg 
i forbindelse med en hvilken som helst 
detailtakstplan.

Or. nl

Ændringsforslag 125
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 126
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 



AM\888019DA.doc 67/180 PE478.641v01-00

DA

abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for én arbejdsdag, bortset 
fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

Or. en

Begrundelse

Der synes ikke at være nogen begrundelse for den foreslåede overførselsperiode på fem dage 
for skift til alternative roamingudbydere.

Ændringsforslag 127
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for tre arbejdsdage, bortset 
fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst to måneder.

Or. en
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Ændringsforslag 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for to arbejdsdage, bortset 
fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

Or. en

Begrundelse

Konkurrencen øges med en kortere tid til skifte mellem roamingudbydere, og det er mere 
forbrugervenligt.

Ændringsforslag 129
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende a n d r e  elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder, eller mellem alternative 
e roamingudbydere, skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for den kortest mulige 
tidsperiode, som skal defineres i BEREC's 
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på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

retningslinjer, bortset fra at 
hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst to måneder.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med den tid, der bruges til at skifte til en alternativ roamingudbyder, foreslår vi, 
at forordningen bør henvise til "den kortest mulige tidsperiode". Den mindste tidsperiode kan 
så specificeres i BEREC's retningslinjer, så den passer bedst til de enkelte tekniske 
implementeringskriterier. Denne sprogbrug er konsistent med, hvad der bruges for mobil 
nummerportabilitet i forsyningspligtdirektivet.

Ændringsforslag 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder, eller mellem alternative 
roamingudbydere, skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for den kortest mulige 
tidsperiode, som skal defineres i BEREC's 
retningslinjer, bortset fra at 
hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
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tidsrum, dog højst to måneder.

Or. en

Ændringsforslag 131
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for én arbejdsdag, bortset 
fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

Or. en

Ændringsforslag 132
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roaming; skiftet skal 
foretages inden for fem arbejdsdage, 
bortset fra at hjemmeudbyderen i tilfælde, 
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hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

hvor en roamingkunde, der har abonneret 
på en tjenestepakke, som omfatter andre 
roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst en måned regnet fra 
den dato, hvor der blev anmodet herom.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på tre måneder synes at være for lang og lader ikke til at være tilpasset til behovet hos 
forbrugerne, som vil forsøge at vælge den udbyder, der har det bedste tilbud i forhold til 
deres roamingforbrug, når de rejser til udlandet. Få af dem vil være i stand til at forudse 
denne ændring mere end tre måneder i forvejen.

Ændringsforslag 133
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
for at vælge en alternativ roamingudbyder 
og gøre det let at indgå kontrakt med en 
alternativ roamingudbyder. Kunder, der 
indgår kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere på en klar og forståelig 
måde informere alle kunder enkeltvis og 
fuldstændigt om muligheden for at vælge 
en alternativ roamingudbyder og gøre det 
let at indgå kontrakt med en alternativ 
roamingudbyder. Kunder, der indgår 
kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
for at vælge en alternativ roamingudbyder 
og gøre det let at indgå kontrakt med en 
alternativ roamingudbyder. Kunder, der 
indgår kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
for at vælge en alternativ roamingudbyder 
og må ikke hindre indgåelsen af en
kontrakt med en alternativ 
roamingudbyder. Kunder, der indgår 
kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.

Or. en

Begrundelse

Selvom kunderne bør informeres om alternative roamingudbydere, kan udbyderne ikke 
forpligtes til at lette indgåelsen af kontrakter med konkurrenter. De må dog heller ikke virke 
hindrende derfor.

Ændringsforslag 135
Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
for at vælge en alternativ roamingudbyder 
og gøre det let at indgå kontrakt med en 
alternativ roamingudbyder. Kunder, der 
indgår kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må ikke
forhindre detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis, fuldstændigt og via et varigt 
medie om muligheden for at vælge en 
alternativ roamingudbyder og ikke hæmme 
indgåelsen af kontrakt med en alternativ 
roamingudbyder. Kunder, der indgår 
kontrakt med hjemmeudbyderen om 
roamingtjenester, skal udtrykkeligt 
bekræfte, at de er blevet informeret om 
denne mulighed. Udbydere af 
mobilkommunikationstjenester må 
hverken begrænse eller forhindre 
detailhandlere, der fungerer som 
forhandlere af udbydernes tjenester, i at 
tilbyde kontrakter med alternative 
roamingudbydere om særskilte 
roamingtjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbyderne kan indtil 1. juli 2013 
ansøge deres respektive nationale 
tilsynsmyndighed om en undtagelse fra 
forpligtelsen til at sælge roamingtjenester 
særskilt.  En undtagelse indrømmes, hvis 
udbyderen forpligter sig til pr. 1. juni 
2014 at tilbyde alle sine kunder 
roamingpriser, der svarer til de respektive 
nationale priser, eller som højst er 10 % 
højere end vedkommendes nationale 
priser. Alternativt kan udbyde en pris, der 
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er sammensat af en ekstra månedlig 
grundafgift, der dækker alle 
roamingtjenester, hvis de kan 
dokumentere, at de gennemsnitlige 
roamingomkostninger for den 
pågældende kundegruppe (erhverv, 
opkrævning, forudbetaling) højst vil stige 
med 10 %. Hvis den nationale 
tilsynsmyndighed indrømmer 
undtagelsen, finder stk. 1 til stk. 5 ikke 
anvendelse på udbyderen og dennes 
kunder. Udbyderne skal, når de er blevet 
indrømmet en undtagelse, meddele 
ændringer i deres tilbud til den nationale 
tilsynsmyndighed. Undtagelsen vil blive 
annulleret af den nationale 
tilsynsmyndighed, hvis de ændrede tilbud 
ikke længere opfylder betingelserne 
fastsat i dette stykke. Udbyderen vil blive 
underrettet om en mulig tilbagetrækning 
af undtagelsen og gives tre måneder til at 
tilpasse sine tilbud. Hvis en udbyder har 
fået sin undtagelse trukket tilbage, skal 
han gennemføre stk. 1 til stk. 5 senest et 
år efter tilbagetrækningen. De nationale
tilsynsmyndigheder informerer 
Kommissionen om alle undtagelser, der er 
indrømmede eller trukket tilbage.

Or. en

Begrundelse

Udbyderne skal have mulighed for at anvende meget lavere priser sammenlignet med de 
prislofter, der er fastsat i forordningen. I påkommende tilfælde vil målet for den digitale 
dagsorden for Europa være nået, og derfor skal pålæggelsen af omkostningerne og den 
administrative byrde ved særskilt salg af roamingtjenester ikke pålægges den pågældende 
udbyder.

Ændringsforslag 137
Lara Comi

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Forpligtelserne i stk. 1 til 6 i denne 
artikel og artikel 5 skal ikke gælde 
hjemmeudbydere, der tilbyder alle 
abonnenter roamingtakster, der i 
væsentligt omfang er tæt på de takster, 
der opkræves af roamingkunder for 
indenlandske telefoni-, sms- og 
datatjenester pr. 1. juli 2014.

Or. en

Begrundelse

Dette skulle muliggøre en betydelig sænkning af roamingpriserne uden nødvendigvis at 
investere i den strukturelle løsning. En sådan undtagelse fra den generelle regel kan tillades, 
så længe den ikke hindrer, at man når målet om lavere forbrugerpriser.

Ændringsforslag 138
Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 6 a. Når en kunde får et tilbud fra sin 
indenlandske operatør, hvor 
roamingtaksterne i væsentligt omfang er 
de samme som de indenlandske takster på 
telefoni-, sms- og datatjenester, som 
kunden nyder godt af, fritages operatøren 
for forpligtelsen til at give kunden 
mulighed for at tilgå telefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester hos en alternativ 
roamingoperatør, som er blevet givet 
adgang for at kunne levere separate 
roamingtjenester, i henhold til artikel 5, 
stk. 1 til 6 ovenfor. Efter at have hørt 
interessenter og i tæt samarbejde med 
Kommissionen skal BEREC, inden for en 
rimelig tidsperiode og seneste tre måneder 
efter vedtagelsen af denne forordning, 
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fastlægge retningslinjerne for, hvad 
definitionen af roamingtakster, der i 
væsentligt omfang er tæt på 
hjemmetakster, er.

Or. fr

Begrundelse

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.

Ændringsforslag 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. 6 a. Når en kunde af sin 
hjemmeudbyder tilbydes roamingtakster, 
der er tilstrækkelig tæt på dennes 
nationale takster for telefoni-, sms- og 
datatjenester, fritages operatøren for 
forpligtelsen til at give kunden mulighed 
for at tilgå telefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester hos en alternativ 
roamingoperatør. Efter at have hørt 
interessenter og i tæt samarbejde med 
Kommissionen skal BEREC, inden for en 
rimelig tidsperiode og seneste tre måneder 
efter vedtagelsen af denne forordning, 
fastlægge retningslinjerne for, hvad 
definitionen af roamingtakster, der i 
væsentligt omfang er tæt på 
hjemmetakster, er.
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Or. en

Ændringsforslag 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Fra den 1. juli 2014 skal detailpriser for 
telefoniopkald, sms og dataforbrug være 
identiske, uanset om kunden benytter 
roaming eller ej.
Indtil den 30. juni 2016 gælder
detailprisgrænserne beskrevet i artiklerne 
7, 9 og 12.

Or. en

Ændringsforslag 141
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Fra den 1. juli 2014 skal detailpriser for 
telefoniopkald, sms og dataforbrug være 
identiske, uanset om kunden benytter 
roaming eller ej.
Indtil den 30. juni 2014 gælder 
detailprisgrænserne beskrevet i artiklerne 
7, 9 og 12.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Forpligtelserne i stk. 6 til 4 ovenfor og 
artikel 5 skal ikke gælde hjemmeudbydere 
der tilbyder alle abonnenter 
roamingtakster, der i væsentligt omfang 
er tæt på de takster, der opkræves af 
roamingkunder for indenlandske telefoni-
, sms- og datatjenester pr. 1. juli 2014.
Efter at have hørt interessenter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen skal 
BEREC, inden for en rimelig tidsperiode 
og seneste tre måneder efter vedtagelsen 
af denne forordning, fastlægge 
retningslinjerne for, hvad definitionen af 
roamingtakster, der i væsentligt omfang 
er tæt på hjemmetakster, er.

Or. en

Ændringsforslag 143
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Facilitet til særskilt salg af 
roamingtjenester
Af hensyn til det indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.
Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, 
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at der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan 
benytte indenlandske mobiltjenester og 
særskilte roamingtjenester, der tilbydes af 
en alternativ roamingudbyder, uden at 
skifte mobilnummer. For at muliggøre 
særskilt salg af roamingtjenester kan 
operatørerne navnlig tillade brug af en 
"EU-roamingprofil" på samme SIM-kort 
og brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.
Efter høring af de berørte parter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen 
fastlægger BEREC inden for en rimelig 
frist, dog højst tre måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning, 
retningslinjer for harmoniserede tekniske 
løsninger vedrørende faciliteten til 
særskilt salg af roamingtjenester og for 
harmoniserede procedurer for skift af 
udbyder af roamingtjenester. Efter 
begrundet anmodning fra BEREC kan 
Kommissionen forlænge denne frist.
Om nødvendigt kan Kommissionen give 
en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til 
at foretage den tilpasning af de relevante 
standarder, der er nødvendig for at sikre 
en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Or. nl

Ændringsforslag 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Facilitet til særskilt salg af 
roamingtjenester
Af hensyn til det indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.
Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, 
at der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan 
benytte indenlandske mobiltjenester og 
særskilte roamingtjenester, der tilbydes af 
en alternativ roamingudbyder, uden at 
skifte mobilnummer. For at muliggøre 
særskilt salg af roamingtjenester kan 
operatørerne navnlig tillade brug af en 
"EU-roamingprofil" på samme SIM-kort 
og brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.
Efter høring af de berørte parter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen 
fastlægger BEREC inden for en rimelig 
frist, dog højst tre måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning, 
retningslinjer for harmoniserede tekniske 
løsninger vedrørende faciliteten til 
særskilt salg af roamingtjenester og for 
harmoniserede procedurer for skift af 
udbyder af roamingtjenester. Efter 
begrundet anmodning fra BEREC kan 
Kommissionen forlænge denne frist.
Om nødvendigt kan Kommissionen give 
en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til 
at foretage den tilpasning af de relevante 
standarder, der er nødvendig for at sikre 
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en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Facilitet til særskilt salg af 
roamingtjenester
Af hensyn til det indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.
Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, 
at der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan 
benytte indenlandske mobiltjenester og 
særskilte roamingtjenester, der tilbydes af 
en alternativ roamingudbyder, uden at 
skifte mobilnummer. For at muliggøre 
særskilt salg af roamingtjenester kan 
operatørerne navnlig tillade brug af en 
"EU-roamingprofil" på samme SIM-kort 
og brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.
Efter høring af de berørte parter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen 
fastlægger BEREC inden for en rimelig 
frist, dog højst tre måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning, 
retningslinjer for harmoniserede tekniske 
løsninger vedrørende faciliteten til 
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særskilt salg af roamingtjenester og for 
harmoniserede procedurer for skift af 
udbyder af roamingtjenester. Efter 
begrundet anmodning fra BEREC kan 
Kommissionen forlænge denne frist.
Om nødvendigt kan Kommissionen give 
en europæisk 
standardiseringsorganisation mandat til 
at foretage den tilpasning af de relevante 
standarder, der er nødvendig for at sikre 
en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Or. en

Ændringsforslag 145
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Af hensyn til det indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.

Af hensyn til det øjeblikkelige indre 
roamingmarkeds udvikling gennemføres 
de tekniske løsninger vedrørende 
faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen og 
opfylder følgende kriterier:
a) alle tekniske løsninger skal være 

omkostningseffektive,
b) den udformes på en kundevenlig måde,

c) den åbner mulighed for størst mulig 
interoperabilitet,
d) den åbner mulighed for en løsning med 
lokalt udfald for databrug på en 
kundevenlig måde,
e) den sikrer, at begrebet netneutralitet 
respekteres for al dataanvendelse, navnlig 
adgang til internettelefoni og andre 
lignende tjenester,
f) kunderne er i stand til nemt og hurtigt 
at skifte over til en anden 
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roamingudbyder eller mellem alternative 
roamingudbydere, mens de bibeholder 
deres mobilnummer,

g) roaming af unionsborgere i tredjelande 
eller af borgere fra tredjelande i Unionen 
vanskeliggøres ikke.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Af hensyn til det indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.

Af hensyn til det øjeblikkelige indre 
roamingmarkeds udvikling gennemføres 
de tekniske løsninger vedrørende 
faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen og 
opfylder følgende kriterier:
a) alle tekniske løsninger skal være 

omkostningseffektive,
b) den udformes på en kundevenlig 

måde,
c) den åbner mulighed for størst mulig 

interoperabilitet,
d) den sikrer, at begrebet netneutralitet 

respekteres for al dataanvendelse, navnlig 
adgang til internettelefoni og andre 
lignende tjenester,
e) kunderne er i stand til nemt og hurtigt 

at skifte over til en anden 
roamingudbyder eller mellem alternative 
roamingudbydere, mens de bibeholder 
deres mobilnummer,

f) roaming af unionsborgere i tredjelande 
vanskeliggøres ikke.
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Or. en

Ændringsforslag 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. For at muliggøre særskilt 
salg af roamingtjenester kan operatørerne 
navnlig tillade brug af en "EU-
roamingprofil" på samme SIM-kort og 
brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. marts 2014 indføres en 
facilitet, der opfylder kriterierne i stk. 1 og 
sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. Prisen på samtrafik med 
henblik på særskilt salg af roamingtjenester 
skal være omkostningsbaseret, og der bør 
ikke opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juni 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
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roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. For at muliggøre særskilt 
salg af roamingtjenester kan operatørerne 
navnlig tillade brug af en "EU-
roamingprofil" på samme SIM-kort og 
brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. Prisen på samtrafik med 
henblik på særskilt salg af roamingtjenester 
skal være omkostningsbaseret, og der bør 
ikke opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør være neutral med hensyn til den tekniske løsning til gennemførelse af 
strukturforanstaltningen.  For at opnå en hurtig virkning af strukturforanstaltningen, bør den 
indføres før sommerferieperioden i 2014

Ændringsforslag 149
Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. For at muliggøre særskilt 
salg af roamingtjenester kan operatørerne 
navnlig tillade brug af en "EU-
roamingprofil" på samme SIM-kort og 
brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. For at muliggøre særskilt 
salg af roamingtjenester kan operatørerne 
navnlig tillade brug af samme terminal som 
til indenlandske mobiltjenester. Prisen på 
samtrafik med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester skal være 
omkostningsbaseret, og der bør ikke 
opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.
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opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

Or. it

Begrundelse

Ved at slette denne sætning giver vi udbyderne mulighed for også at anvende andre 
teknologier, der gør det muligt at opnå de samme resultater.

Ændringsforslag 150
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,10 EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
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overstige 0,14 EUR pr. minut. overstige 0,10 EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,10 EUR pr. minut.

Or. en

Ændringsforslag 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,11 EUR pr. minut.

Or. en
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Ændringsforslag 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,13 EUR pr. minut.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 155
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,14 EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012 ikke 
overstige 0,10 EUR pr. minut.

Or. pl
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Begrundelse

Ændringen skyldes en analyse fra BEREC om engrossalg af roamingtjenester.

Ændringsforslag 156
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,10  EUR pr. minut.

Or. el

Ændringsforslag 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,14  EUR pr. minut.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
et reguleret roamingopkald med 
originering i det besøgte net, inklusive 
udgifter til bl.a. originering, transittjenester 
og terminering, må pr. 1. juli 2012  ikke 
overstige 0,13  EUR pr. minut.

Or. en
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Ændringsforslag 158
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a.  I overensstemmelse med artikel 3, 
stk. 1, må hjemmeudbydere, som f.eks. 
virtuelle mobilnetudbydere og gensælgere, 
købe roamingtjenester fra operatører af 
hjemmenet, som får og gensælger 
engrosroamingtjenester fra en operatør af 
et besøgt net i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 1. Den gennemsnitlige 
engrostakst, som operatører må opkræve, 
åbner i dette tilfælde mulighed for et 
tillægsgebyr på maksimalt 0,20 EUR pr. 
minut til dækning af hjemmeudbyderens 
rimelige omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Værtsnetværket bør være berettiget til at opkræve en retfærdig og rimelig takst til dækning af 
ekstra omkostninger i forbindelse med gensalg, som anført af BEREC (punkt 30, BEREC-
analyse af Europa-Kommissionens forslag til forordning om roaming (KOM(2011) 402 af 6. 
juli 2011).

Ændringsforslag 159
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
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maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli  
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,06 EUR og 0,04 EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,04 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 160
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,05  EUR og 0,03  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,03 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli  
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,07  EUR og 0,04  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,04 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli  
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,08  EUR og 0,05  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,05 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
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13. 13.

Or. en

Ændringsforslag 163
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,07  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,07 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 164
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,09  EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. pl

Ændringsforslag 165
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes  til  0,10 EUR og  0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,06 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,07  EUR og 0,04 EUR 
henholdsvis den 1. juli  2013  og den 1. 
juli  2014 . Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver derefter 
0,04 EUR, indtil forordningen udløber, jf. 
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dog artikel 13. dog artikel 19.

Or. el

Ændringsforslag 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst  
nedsættes til 0,10  EUR og 0,06  EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013  og den 1. juli 
2014 . Den gennemsnitlige maksimale 

engrostakst forbliver derefter 0,06 EUR, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst finder anvendelse på en 
hvilken som helst kombination af to 
netudbydere og beregnes over en periode 
på 12 måneder eller mindre, hvis der er 
mindre end 12 måneder til udløbet af 
gyldighedsperioden for en gennemsnitlig 
maksimal engrostakst som fastsat i dette 
stykke eller til udløbet af denne forordning.
Den gennemsnitlige maksimale engrostakst 
nedsættes til 0,10, 0,07 EUR og 0,06
EUR henholdsvis den 1 juli 2013, den 1 
juli 2014 og den 1. juli 2015. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst 
forbliver derefter 0,06 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes  ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 

Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosroamingindtægt med det 
samlede antal engrosroamingminutter, der 
rent faktisk anvendes af den pågældende 
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netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i  Unionen  i løbet 
af den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund og justeret for at gøre det muligt 
for operatøren af det besøgte net at kræve 
betaling for en indledende 
minimumsperiode på højst 30 sekunder.

netudbyder til levering af 
engrosroamingopkald i Unionen  i løbet af 
den pågældende periode, udregnet pr. 
sekund.

Or. en

Begrundelse

Betaling for en indledende minimumsperiode på 30 sekunder bør ikke være tilladt, da der ikke 
er nogen begrundelse for en sådan opkrævning.

Ændringsforslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,21
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,09  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,16  EUR og 0,11
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,07 EUR  den 1. juli 2013 og 0,05 EUR 

den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver 0,05 EUR, indtil udløbet af 
denne forordning, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,20
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,04  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,15  EUR og 0,10
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. januar 2014 og for modtagne opkald til 
0,03 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016. Prisdifferentieringen 
mellem indenlandske opkald og 
roamingopkald er ikke længere mulig fra 
den 1. juli 2014.

Or. en

Ændringsforslag 170
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,13
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,06  EUR pr. minut for ethvert 
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modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
. 0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 
regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,12  EUR og 0,10
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,05 EUR og 0,03 EUR henholdsvis den 

1. juli 2013 og 1. juli 2014. Disse 
regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

Erfaringen viser, at prislofter for roamingtakster generelt dikterer prisniveauet for 
detailpriserne. I lyset af ambitionen med at udjævne forskellene mellem de indenlandske 
takster og roamingtaksterne er forslagets prislofter for høje til at sikre lave roamingtakster.

Ændringsforslag 171
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,15
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,05  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,13  EUR og 0,10
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,03 EUR  den 1. juli 2013. Fra den 1. 

juli 2014 opkræver hjemmeudbydere ikke 
takster af deres roamingkunder for 
modtagne opkald. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.
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Or. en

Ændringsforslag 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,30
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,25  EUR, 0,21 EUR
og 0,18  EUR henholdsvis den 1. juli 
2013, den 1. juli 2014 og den 1. juli 2015 
og for modtagne opkald til 0,08 EUR, 0,07 
EUR og 0,06 EUR henholdsvis den 1. juli 
2013, den 1. juli 2014 og den 1. juli 2015.
Disse regulerede maksimale detailtakster 

for eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Begrundelse

Priserne bør være lavere end de priser, Kommissionen har foreslået, for bedre at afspejle de 
virkelige omkostninger. For at sikre en yderligere nedsættelse af priserne, før 
strukturforanstaltningen kan få indvirkning på markedet, bør der forudses yderligere 
prislofter for 2015.

Ændringsforslag 173
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11 EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28 EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR den 1. juli 2013. Disse 
regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,15
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,07 EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,13 EUR og 0,10
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
henholdsvis 0,05 EUR og 0,03 EUR 
henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 
2014, hvorefter taksterne for roaming den 
1. juli 2015 vil være ligestillede med de 
nationale takster, som højst må være på 
de her fastsatte beløb.

Or. nl

Ændringsforslag 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald 
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,30
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og 0,10  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,25  EUR og 0,21
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,08 EUR  den 1. juli 2013 og 0,07 EUR 
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regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 175
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28 EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,20
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,06  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,18  EUR og  0,12
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,05 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. pl

Begrundelse

Detailprislofterne sikrer betydelige fortjenstmargener for udbyderne (300-400 %). De er 
urimelige og tjener ikke forbrugernes interesser. Prislofterne for samtrafik bør ikke overstige 
det dobbelte af engrosprisen, hvilket stadig sikrer udbyderne en betydelig fortjenstmargen på 
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roamingmarkedet, og det bør tilskynde nye udbydere til at få adgang til markedet.

Ændringsforslag 176
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,20
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2018, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Ændringsforslag 177
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,20
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EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til  0,28  EUR og  0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli  2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,07  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,15  EUR og 0,10
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014  og for modtagne opkald til 
0,06 EUR  den 1. juli 2013 og til 0,05 

EUR den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2017, 
jf. dog artikel 19.

Or. el

Ændringsforslag 178
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,24
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 . Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige  0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28  EUR og 0,18
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,10 EUR  den 1. juli 2013 og 0,08 EUR 

den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2017, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

I henhold til BEREC bør små prislofter (detail ikke mere end 3xengros) åbne op for ny tilgang 
og sætte gang i detailkonkurrencen. Engrosprislofterne bør holdes på det niveau, der er 
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foreslået af EF, detailprislofter for modtagne opkald bør holdes på det niveau, der er 
foreslået af EF for 2012 og 2013, og nedsættes yderligere i 2014. Detailprislofterne for 
opkald foretaget og modtaget i 2014 bør svare til BEREC's forslag senest i 2014. Disse 
prislofter bør holdes indtil juni 2017, således at EF har tilstrækkelig tid til at foretage en 
tilbundsgående vurdering, og hvis der er behov for det, stille passende forslag (artikel 19).

Ændringsforslag 179
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og  0,11 EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,28 EUR og 0,24
EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR  den 1. juli 2013. Disse 

regulerede maksimale detailtakster for 
eurotariffen forbliver gyldige indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012  ikke overstige 0,32
EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald  
og 0,11  EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,25  EUR og 0,18
EUR  henholdsvis den 1. juli 2013 og den 
1. juli 2014 og for modtagne opkald til .
0,10 EUR og 0,08 EUR den 1. juli  2013.
Disse regulerede maksimale detailtakster 

for eurotariffen forbliver gyldige indtil den
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. fr

Ændringsforslag 180
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan 
hjemmeudbyderen kræve betaling for en 

udgår
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minimumsperiode på højst 30 sekunder 
for opkald, for hvilke der gælder en 
eurotarif.

Or. en

Ændringsforslag 181
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan 
hjemmeudbyderen kræve betaling for en 
minimumsperiode på højst 30 sekunder for 
opkald, for hvilke der gælder en eurotarif.

Hjemmeudbyderen kan ikke kræve 
betaling for en minimumsperiode på højst 
30 sekunder for opkald, for hvilke der 
gælder en eurotarif.

Or. nl

Ændringsforslag 182
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset tredje afsnit kan 
hjemmeudbyderen kræve betaling for en 
minimumsperiode på højst 30 sekunder 
for opkald, for hvilke der gælder en 
eurotarif.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan  anmode om at 
skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant 
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs.  taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
tre måneder.

5. Alle roamingkunder kan anmode om at 
skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant 
skift skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet, ud over at 
hjemmeudbyderen kan kræve, at en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
særlig roamingpakke med mere end én 
roamingtjeneste (dvs. taletelefoni-, sms-
og/eller dataroaming), og som ønsker at 
skifte til en eurotarif, giver afkald på 
fordelene ved de øvrige elementer i 
pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et 
skift, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
to måneder, inklusive kontraktens 
eventuelle opsigelsesfrist.

Or. en

Ændringsforslag 184
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hjemmeudbyderne deaktiverer, afviser 
eller vanskeliggør på ingen måde aktive 
eller passive opkald ved roaming for nye 
kunder eller eksisterende eurotarif-
kunder, medmindre disse kunder specifikt 
anmoder herom eller har overskredet en 
skæringsfrist.

Or. en
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Ændringsforslag 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Fra og med den 1. juli 2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
en reguleret roaming-sms med originering i 
det besøgte net, ikke overstige 0,03  EUR 
pr. sms og nedsættes pr. 1. juli 2013 til 
0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 0,01 
EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,02 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 13.

Or. {EN}en

Ændringsforslag 186
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms. Den gennemsnitlige 

maksimale engrostakst for levering af en 
reguleret roaming-sms nedsættes pr. 1. juli 
2014 til 0,02 EUR. Den regulerede 
engrostakst for levering af regulerede 
roaming-sms'er forbliver 0,02 EUR, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.

1. Fra og med den 1. juli  2012  må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af  
en kundes  hjemmeudbyder  for levering 
af en reguleret roaming-sms med 
originering i det besøgte net, ikke overstige  
0,03  EUR pr. sms, og nedsættes pr. 1. juli 

2013 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 
0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 19.
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Or. el

Ændringsforslag 187
Matteo Salvini

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 
1, må hjemmeudbydere, som f.eks. 
virtuelle mobilnetudbydere og gensælgere, 
købe engrosroamingtjenester fra 
operatører af hjemmenet, som får eller 
gensælger engrosroamingtjenester fra en 
operatør af et besøgt net i henhold til 
artikel 8, stk. 1. I dette tilfælde åbner den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
operatøren må pålægge, mulighed for et 
ekstra gebyr, som ikke må overstige 0,050 
EUR pr. sms-besked til dækning af 
hjemmeudbyderens rimelige udgifter.

Or. en

Begrundelse

Værtsnetværket bør være berettiget til at opkræve et retfærdigt og rimeligt gebyr til dækning 
af ekstra omkostninger i forbindelse med gensalg, som anført at BEREC (punkt 30, BEREC 
analyse af Europa-Kommissionens forslag til forordning om roaming (KOM(2011) 402 af 6. 
juli 2011).

Ændringsforslag 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 

2. Fra og med den 1. juli 2012 nedsættes
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
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reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10 EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til EUR 0,09 den 1. juli 2012, til 
0,07 den 1. juli 2013 og til 0,05 den 1. juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst for sms-eurotariffen forbliver 
EUR 0,05, indtil denne forordning 
udløber, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 189
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10 EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-
eurotariffen forbliver EUR 0,10 indtil den 
30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men skal 
falde fra 0,07 EUR den 1. juli 2012 til 
0,03 EUR den 1. juli 2014, hvorefter sms-
roamingtaksten vil være ligestillet med 
den nationale takst.

Or. nl

Begrundelse

Ifølge BEREC er omkostningerne ved sms'er ubetydelige og skønnes til 0,081 EUR pr. sms.

Ændringsforslag 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,07  EUR. Prisloftet 
nedsættes til 0,06 den 1. juli 2013 og til 
0,05 den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 
2016. Prisdifferentieringen mellem 
indenlandske opkald og roamingopkald er 
længere mulig fra den 1. juli 2014.

Or. en

Ændringsforslag 191
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1 juli 2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,07  EUR. Prisloftet for 
sendte sms'er nedsættes til EUR 0,05 i juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst for sms-eurotariffen forbliver 
EUR 0,05 indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 192
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,07  EUR og må ikke 
overstige 0,05 EUR fra den 1. juli 2014.
Den regulerede maksimale detailtakst for 
sms-eurotariffen forbliver EUR 0,05 indtil 
den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 193
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Without prejudice to Articles 13 and 19, 
the regulated maximum retail charge for 
the Euro-SMS tariff shall remain at EUR 
0,06 until 30 June 2016. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,06 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

. en
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Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 194
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,07  EUR for en sms. Den 
maksimale detailtakst for en reguleret 
roaming-sms sænkes til 0,06 EUR og 0,05 
EUR fra henholdsvis den 1. juli 2013 og 
den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver efterfølgende EUR 0,05 indtil 
den 30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og 
artikel 19.

Or. pl

Begrundelse

Detailprislofterne for sms'er sikrer betydelige fortjenstmargener for udbyderne (300-400 %). 
De er urimelige og tjener ikke forbrugernes interesser. Detailprislofterne for sms'er bør ikke 
overstige det dobbelte af engrosprisen, hvilket stadig sikrer udbyderne en betydelig 
fortjenstmargen på roamingmarkedet, og det bør tilskynde nye udbydere til at få adgang til 
markedet.

Ændringsforslag 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,09  EUR. Prisen for en 
reguleret roaming-sms nedsættes til EUR 
0,07 og EUR 0,06 henholdsvis den 1. juli 
2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,06 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Priserne bør være lavere end de priser, der er forslået af Kommissionen, for bedre at afspejle 
de virkelige omkostninger. Yderligere prisnedsættelser bør forudses.

Ændringsforslag 196
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. 2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men 
nedsættes til 0,10  EUR den 1. juli 2012, 
til 0,08 den 1. juli 2013 og til 0,06 i juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst for sms-eurotariffen forbliver 
EUR 0,06 indtil den 30. juni 2018, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.
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Or. en

Ændringsforslag 197
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige  0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, nedsættes den 1. juli 2012 til 0,07 
EUR, den 1. juli 2013 til 0,06 EUR og den 
1. juli 2014 til 0,05 EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,05 indtil den 30. juni 
2017, jf. dog artikel 19.

Or. el

Ændringsforslag 198
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10  EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 nedsættes
den detailtakst, eksklusive moms, for en 
sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, til 0,09  EUR den 1. juli 2013 og 
0,06 den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,06 indtil den 30. juni 
2017, jf. dog artikel 19.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til BEREC bør små prislofter (detail ikke mere end 3xengros) åbne op for ny tilgang 
og sætte gang i detailkonkurrencen. Engrosprislofterne bør holdes på det niveau, der er 
foreslået af EF, detailprislofter for modtagne opkald bør holdes på det niveau, der er 
foreslået af EF for 2012 og 2013, og nedsættes yderligere i 2014. Detailprislofterne for 
opkald foretaget og modtaget i 2014 bør svare til BEREC's forslag senest i 2014. Disse 
prislofter bør holdes indtil juni 2017, således at EF har tilstrækkelig tid til at foretage en 
tilbundsgående vurdering, og hvis der er behov for det, stille passende forslag (artikel 19).

Ændringsforslag 199
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli  2012  kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10 EUR. Den regulerede 
maksimale detailtakst for sms-eurotariffen 
forbliver EUR 0,10 indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 kan den 
detailtakst, eksklusive moms, for en sms-
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for en 
reguleret roaming-sms, som denne kunde 
sender, variere fra sms til sms, men må 
ikke overstige 0,10 EUR. Fra den 1. juli 
2014 må denne pris ikke overstige 0,06 
EUR. Den regulerede maksimale 
detailtakst for sms-eurotariffen forbliver 
EUR 0,06 indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. fr

Ændringsforslag 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift 

6. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift 
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skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet end roaming.
Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet 
indtil den tidligere roamingtakst har været 
gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
tre måneder. En sms-eurotarif kan til 
enhver tid kombineres med en eurotarif.

skal foretages én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen, skal være 
gratis og må ikke indebære betingelser 
eller begrænsninger vedrørende andre 
elementer i abonnementet end roaming.
Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet 
indtil den tidligere roamingtakst har været 
gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
to måneder, inklusive kontraktens 
eventuelle opsigelsesfrist. En sms-eurotarif 
kan til enhver tid kombineres med en 
eurotarif.

Or. en

Ændringsforslag 201
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hjemmeudbyderne deaktiverer, afviser 
eller vanskeliggør på ingen måde aktive 
eller passive opkald ved roaming for nye 
kunder eller eksisterende eurotarif-
kunder, medmindre disse kunder specifikt 
anmoder herom eller har overskredet en 
skæringsfrist.

Or. en

Ændringsforslag 202
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
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udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,03 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede lofter i udkastet til forslag er en kraftig overdrivelse af de faktiske 
omkostninger ved engrosdataroaming. Ifølge BERAC ligger priserne for engrosdataroaming 
mellem 0,0163 EUR og 0,1499 EUR pr. megabyte i 2009. Det forventes også, at disse 
omkostninger vil være i den lavere del af intervallet i 2012. Den gennemsnitlige indenlandske 
detailpris for data pr. megabyte lå desuden ifølge BERAC's beregninger på 0,048 EUR.

Ændringsforslag 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. 
megabyte sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 10 EUR fra den 1. juli 
2012 pr. gigabyte sendte data. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
forbliver derefter 10 EUR pr. gigabyte
sendte data, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.
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artikel 13.

Or. en

Begrundelse

Det vil gøre det lettere at få et realistisk overblik over de faktiske takster ved at angive 
tarifferne i gigabyte. Desuden er de prislofter, som Kommissionen har foreslået, stadig for 
høje og ude af proportioner med de faktiske produktionsomkostninger.

Ændringsforslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 200 EUR fra den 1. juli 
2012, 150 EUR fra den 1. juli 2013 og 100
EUR fra den 1. juli 2014 pr. gigabyte
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 100 EUR pr. gigabyte sendte data, 
indtil forordningen udløber, jf. dog artikel 
13.

Or. en

Ændringsforslag 205
Anna Hedh

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,05 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,04 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,03 EUR fra den 1. januar 2014 pr. 
megabyte sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst forbliver 0,03 EUR 
pr. megabyte anvendt indtil den 1. juli 
2014, når prisdifferentieringen mellem 
indenlandske data og roamingdata ikke 
længere er mulig.

Or. en

Ændringsforslag 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. 1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,23 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,17 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.
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Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 207
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,22 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,15 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

Or. pl

Begrundelse

Prislofterne for datatransmission er ikke tilpas ambitiøse. Ændringerne er nødvendige pga. 
den stigende brug af smartphones og andre bærbare enheder.

Ændringsforslag 208
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,25 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,15 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 19.

Or. el

Ændringsforslag 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. megabyte 
sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,23 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,17 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 og 0,08 EUR 
fra den 1. juli 2015 pr. megabyte sendte 
data. Den gennemsnitlige maksimale 
engrostakst for levering af regulerede 
dataroamingtjenester forbliver derefter 
0,08 EUR pr. megabyte sendte data, indtil 
forordningen udløber, jf. dog artikel 13.
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Or. en

Ændringsforslag 210
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,30 EUR fra den 1. juli 
2012, 0,20 EUR fra den 1. juli 2013 og 
0,10 EUR fra den 1. juli 2014 pr. 
megabyte sendte data. Den gennemsnitlige 
maksimale engrostakst for levering af 
regulerede dataroamingtjenester forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte sendte 
data, indtil forordningen udløber, jf. dog 
artikel 13.

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,03 EUR fra den 1. juli 
2012 pr. megabyte sendte data. Den 
gennemsnitlige maksimale engrostakst for 
levering af regulerede dataroamingtjenester 
forbliver derefter 0,03 EUR pr. megabyte 
sendte data, indtil forordningen udløber, jf. 
dog artikel 13.

Or. nl

Begrundelse

Gennemsnitskostprisen for dataroamingtjenester er betydeligt lavere end de 
engroshandelspriser, der er gældende for øjeblikket. Ifølge visse skøn beløber 
omkostningerne sig til under 1 eurocent pr. megabyte. BEREC skønner, at omkostningerne for 
dataroaming på engroshandelsplan ligger på ca. 1,63 eurocent pr. megabyte. Et roamingloft 
på 3 eurocent pr. megabyte for engroshandelspriser er dermed et realistisk beløb, som levner 
plads til fastsættelsen af et lavere detailprisloft for forbrugeren.

Ændringsforslag 211
Matteo Salvini

Forslag til forordning



AM\888019DA.doc 123/180 PE478.641v01-00

DA

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I henhold til artikel 3, stk. 1, må 
hjemmeudbydere, som f.eks. virtuelle 
mobilnetudbydere og gensælgere, købe 
engrosroamingtjenester fra operatører af 
hjemmenet, der får og gensælger 
engrosroamingtjenester fra en operatør af 
et besøgt net i henhold til ovennævnte stk. 
1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
operatører må opkræve, åbner i dette 
tilfælde mulighed for et tillægsgebyr på 
maksimalt 0,30 EUR pr. megabyte fra den 
1. juli 2012, 0,20 EUR pr. megabyte fra 
den 1. juli 2013 og 0,10 EUR pr. megabyte 
fra den 1. juli 2014 til dækning af 
hjemmeudbyderens rimelige udgifter.

Or. en

Begrundelse

Værtsnetværket bør være berettiget til at opkræve et retfærdigt og rimeligt gebyr til dækning 
af ekstra omkostninger i forbindelse med gensalg, som anført at BEREC (punkt 30, BEREC-
analyse af Europa-Kommissionens forslag til forordning om roaming (KOM(2011) 402 af 6. 
juli 2011).

Ændringsforslag 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
megabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 

3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige 
engrostakst beregnes ved at dividere den 
samlede engrosindtægt, som operatøren af 
det besøgte net modtager fra hver enkelt 
udbyder af roamingtjenester for levering af 
regulerede dataroamingtjenester i den 
pågældende periode, med det samlede antal 
gigabyte data, der reelt forbruges ved 
levering af disse tjenester i samme periode 
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udregnet pr. kilobyte. udregnet pr. kilobyte.

Or. en

Ændringsforslag 213
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 3 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014, hvorefter 
dataroamingtaksterne den 1. juli 2015 vil 
være ligestillede med de nationale takster, 
som ikke må være højere end den her 
fastsatte eurotarif.

Or. nl

Begrundelse

Denne takst vil, via innovative koncepter og via konkurrencen om at øge andelen på det 
kraftigt voksende datatrafikmarked, give udbyderne en tilstrækkelig stor fortjenstmargen, 
uden at det fører til, at de får alt for høje fortjenester eller til hemmelige markedsaftaler.

Ændringsforslag 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
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detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,50 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016. Prisdifferentieringen mellem 
indenlandske opkald og roamingopkald er 
ikke længere mulig fra den 1. juli 2014.

Or. en

Ændringsforslag 215
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,50 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,10 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,10 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 216
Christian Engström, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 
2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste, ikke 
overstige 20 EUR pr. gigabyte. Den 
maksimale detailtakst for levering af 
roamingdata under 1 gigabyte svarer til 
20 EUR pr. gigabyte. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 20
EUR pr. gigabyte indtil den 30. juni 2016, 
jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Det vil gøre det lettere at få et realistisk overblik over de faktiske takster ved at angive 
tarifferne i gigabyte. Desuden er de prislofter, som Kommissionen har foreslået, stadig for 
høje og ude af proportioner med de faktiske produktionsomkostninger.

Ændringsforslag 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 500 EUR pr. gigabyte. Prisloftet 
for dataroamingtjenester nedsættes til 300
EUR og 200 EUR pr. gigabyte data 
henholdsvis den 1. juli 2013 og den 1. juli 
2014. Den regulerede maksimale 
detailtakst forbliver derefter 200 EUR pr. 
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0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

gigabyte anvendt indtil udløbet af denne 
forordning, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 218
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,15 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,12 EUR og 0,09 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. januar 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,09 EUR pr. megabyte indtil den 1. juli 
2014, når prisdifferentieringen mellem 
indenlandske data og roamingdata ikke 
længere er mulig.

Or. en

Ændringsforslag 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
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overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR, 0,30 EUR og 0,25
EUR pr. megabyte data henholdsvis den 1. 
juli 2013, den 1. juli 2014 og den 1. juli 
2015. Den regulerede maksimale 
detailtakst forbliver derefter 0,25 EUR pr. 
megabyte indtil den 30. juni 2016, jf. dog 
artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Priserne bør være lavere end de priser, Kommissionen har foreslået, for bedre at afspejle de 
virkelige omkostninger. For at sikre en yderligere nedsættelse af priserne, før 
strukturforanstaltningerne kan få indvirkning på markedet, bør der forudses yderligere 
prislofter for 2015.

Ændringsforslag 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,70 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,50 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Sikkerhedslofterne i denne forordning bør skabe tilstrækkelig luft mellem detail- og 
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engrospriser til, at konkurrenter kan komme ind på det nye roamingmarked for at skabe 
konkurrence og tilbyde bedre værdi for forbrugerne.

Ændringsforslag 221
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,45 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. pl

Begrundelse

Detailprislofterne for dataroamingtjenester sikrer betydelige fortjenstmargener for udbyderne 
(300-400 %). De er urimelige og tjener ikke forbrugernes interesser. Detailprislofterne for 
dataroamingtjenester bør ikke overstige det dobbelte af engrosprisen, hvilket stadig sikrer 
udbyderne en betydelig fortjenstmargen på roamingmarkedet, og det bør tilskynde nye 
udbydere til at få adgang til markedet.

Ændringsforslag 222
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
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dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,60 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,45 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,30 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2018, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 223
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,50 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2017, jf. dog artikel 19.

Or. el

Ændringsforslag 224
Philippe Juvin, Damien Abad

Forslag til forordning
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Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,30 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Begrundelse

I henhold til BEREC bør små prislofter (detail ikke mere end 3xengros) åbne op for ny tilgang 
og sætte gang i detailkonkurrencen. Engrosprislofterne bør holdes på det niveau, der er 
foreslået af EF, detailprislofter for modtagne opkald bør holdes på det niveau, der er 
foreslået af EF for 2012 og 2013, og nedsættes yderligere i 2014. Detailprislofterne for 
opkald foretaget og modtaget i 2014 bør svare til BEREC's forslag senest i 2014. Disse 
prislofter bør holdes indtil juni 2017, således at EF har tilstrækkelig tid til at foretage en 
tilbundsgående vurdering, og hvis der er behov for det, stille passende forslag (artikel 19).

Ændringsforslag 225
Laurence J.A.J. Stassen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,90 EUR pr. megabyte.
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,70 EUR og 0,50 EUR pr. 

2. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,10 EUR pr. megabyte. Den 
regulerede maksimale detailtakst forbliver 
derefter 0,10 EUR pr. megabyte indtil den 
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megabyte data henholdsvis den 1. juli 
2013 og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,50 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

30. juni 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. nl

Begrundelse

Et beløb på 10 eurocent pr. megabyte som detailprisloft stemmer bedre overens med den 
praktiske brug af en smartphone. Dette beløb ligger desuden tættere på de nationale takster 
for mobil datatrafik, så forskellen mellem roamingtaksten og de nationale takster reduceres. 
Med 10 eurocent pr. megabyte som loft for detailpriserne og 3 eurocent pr. megabyte som loft 
for engrospriserne er der desuden tilstrækkelig plads til konkurrence.

Ændringsforslag 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra dataeurotariffen under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser.
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end 
roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte 
skiftet indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
tre måneder. En dataeurotarif kan til 
enhver tid kombineres med en sms-
eurotarif og en eurotarif.

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
eller fra dataeurotariffen under 
overholdelse af deres kontraktbetingelser.
Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag 
efter modtagelsen af anmodningen, skal 
være gratis og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger vedrørende 
andre elementer i abonnementet end 
roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte 
skiftet, indtil den tidligere roamingtakst har 
været gældende i en nærmere fastsat 
minimumsperiode, som ikke må overskride 
to måneder, inklusive kontraktens 
eventuelle opsigelsesfrist . En dataeurotarif 
kan til enhver tid kombineres med en sms-
eurotarif og en eurotarif.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Senest den 30. juni 2012 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder enkeltvis om 
dataeurotariffen, om at den gælder senest 
fra den 1. juli 2012 for alle roamingkunder, 
der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig 
takst eller takstpakke, der omfatter 
regulerede datatjenester, og om kundernes 
ret til at skifte til og fra dataeurotariffen i 
overensstemmelse med stk. 5.

6. Senest den 30. juni 2012 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder enkeltvis og via et varigt 
medie om dataeurotariffen, om at den 
gælder senest fra den 1. juli 2012 for alle 
roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har 
valgt en særlig takst eller takstpakke, der 
omfatter regulerede datatjenester, og om 
kundernes ret til at skifte til og fra 
dataeurotariffen i overensstemmelse med 
stk. 5.

Or. fr

Ændringsforslag 228
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 13
Betingelser for fremskyndet ophævelse af 
engros- og detailprislofterne
1. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på 
roamingmarkederne indsamler BEREC 
jævnligt oplysninger om udviklingen i 
detail- og engrostaksterne for taletelefoni-
, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne
2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst 
for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-
, sms- eller dataroaming) for så vidt angår 

udgår

.
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trafikubalancen mellem udbydere, der 
ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. 
juni 2018 falder til 75 % eller mindre af 
de maksimale engrostakster, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og 
artikel 11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
4. De pågældende maksimumtakster 
ophører med at være gældende fra den 
første dag i måneden efter 
offentliggørelsen af de oplysninger, der 
dokumenterer, at betingelserne i 
henholdsvis stk. 2. eller stk. 3 er opfyldt.

Or. nl

Ændringsforslag 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler



AM\888019DA.doc 135/180 PE478.641v01-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel 13
Betingelser for fremskyndet ophævelse af 
engros- og detailprislofterne
1. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på 
roamingmarkederne indsamler BEREC 
jævnligt oplysninger om udviklingen i 
detail- og engrostaksterne for taletelefoni-
, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne
2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst 
for en af roamingtjenesterne (taletelefoni-
, sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der 
ikke tilhører samme gruppe, efter den 30. 
juni 2018 falder til 75 % eller mindre af 
de maksimale engrostakster, der er fastsat 
i artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og 
artikel 11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.

udgår
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Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne 
betingelse er opfyldt, og offentliggør i 
givet fald umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
4. De pågældende maksimumtakster 
ophører med at være gældende fra den 
første dag i måneden efter 
offentliggørelsen af de oplysninger, der 
dokumenterer, at betingelserne i 
henholdsvis stk. 2. eller stk. 3 er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 75 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

2. Hvis den gennemsnitlige engrostakst for 
en af roamingtjenesterne (taletelefoni-, 
sms- eller dataroaming) for så vidt angår 
trafikubalancen mellem udbydere, der ikke 
tilhører samme gruppe, efter den 30. juni 
2018 falder til 50 % eller mindre af de 
maksimale engrostakster, der er fastsat i 
artikel 6, stk. 2, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1, finder de maksimale 
engrostakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale engrostakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.
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Or. en

Ændringsforslag 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, og 
før den 1. juli 2016 falder til 75 % eller 
mindre af de maksimale detailtakster, der 
er fastsat i artikel 7, stk. 2, artikel 9, stk. 2, 
og artikel 12, stk. 2, finder de maksimale 
detailtakster for den pågældende 
roamingtjeneste ikke længere anvendelse.
Kommissionen undersøger jævnligt på 
grundlag af de markedsoplysninger, der 
indsamles af BEREC, om denne betingelse 
er opfyldt, og offentliggør i givet fald 
umiddelbart i C-udgaven af Den 
Europæiske Unions Tidende de 
oplysninger, der dokumenterer, at de 
maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

3. Hvis den gennemsnitlige detailtakst på 
EU-plan efter gennemførelsen af særskilt 
salg af roamingtjenester, jf. artikel 5, falder 
til 50 % eller mindre af de maksimale 
detailtakster, der er fastsat i artikel 7, stk. 
2, artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, 
finder de maksimale detailtakster for den 
pågældende roamingtjeneste ikke længere 
anvendelse. Kommissionen undersøger 
jævnligt på grundlag af de 
markedsoplysninger, der indsamles af 
BEREC, om denne betingelse er opfyldt, 
og offentliggør i givet fald umiddelbart i C-
udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende de oplysninger, der dokumenterer, 
at de maksimale detailtakster ikke længere 
gælder for den pågældende tjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
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gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i et 
besøgt land; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i et andet land, 
end det hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger udvides til også at være gældende uden for EU.
Ændringsforslag 233
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat eller et 
tredjeland; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat eller et tredjeland, end den 
hvori kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 234
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat eller et 
tredjeland, end den hvori kundens 
hjemmenet er beliggende, undtagen i de 
tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms og i 
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gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

kundens egen valuta), der gælder, når 
kunderne foretager og modtager opkald og 
sender sms'er i et besøgt land; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i et andet land, end det hvori kundens 
hjemmenet er beliggende, undtagen i de 
tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Kunderne bør drage nytte af disse oplysninger, hvad enten de befinder sig i eller uden for EU. 
Desuden bør oplysningerne gives i kundens egen valuta og ikke i det besøgte lands valuta.

Ændringsforslag 236
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i et 
besøgt land; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i et andet land, 
end det hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun er mindst 
18 år og ikke ønsker at modtage disse 
oplysninger.
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Or. en

Ændringsforslag 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i en 
given besøgt medlemsstat; disse 
oplysninger gives automatisk, uden unødig 
forsinkelse og gratis ved hjælp af en 
beskedtjeneste, når roamingkunden rejser 
ind i en anden medlemsstat, end den hvori 
kundens hjemmenet er beliggende, 
undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

1. For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 
modtager opkald og sender sms'er i et
besøgt land; disse oplysninger gives 
automatisk, uden unødig forsinkelse og 
gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når 
roamingkunden rejser ind i et andet land, 
end det hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor 
roamingkunden har meddelt 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage disse oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsregler bør også gælde uden for Unionen.

Ændringsforslag 238
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale personaliserede 
takstoplysninger omfatter den maksimale 

Disse basale personaliserede 
takstoplysninger sendes til kunden ved 
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takst, som kunden kan blive opkrævet i 
henhold til vedkommendes takstordning 
for:

roaming uden for såvel som inden for EU 
og omfatter den maksimale takst, som 
kunden kan blive opkrævet i henhold til 
vedkommendes takstordning for:

Or. en

Ændringsforslag 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale personaliserede 
takstoplysninger omfatter den maksimale
takst, som kunden kan blive opkrævet i 
henhold til vedkommendes takstordning 
for:

Disse basale personaliserede 
takstoplysninger omfatter den faktiske
takst (inklusive moms og i kundes egen 
valuta), som kunden kan blive opkrævet i 
henhold til vedkommendes takstordning 
for:

Or. en

Begrundelse

Kunden bør med henblik på større gennemskuelighed straks informeres om, hvor meget han 
vil blive opkrævet. Desuden bør oplysningerne gives i kundes egen valuta og ikke i det 
besøgte lands valuta.

Ændringsforslag 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.

Or. en
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Begrundelse

Disse foranstaltninger udvides til også at være gældende uden for EU.

Ændringsforslag 241
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat eller et 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 242
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.

Or. en

Ændringsforslag 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.
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Or. en

Begrundelse

Kunden bør drage fordel af oplysningerne om den opkrævede takst, hvad enten han befinder 
sig i eller uden for EU.

Ændringsforslag 244
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.

Or. en

Ændringsforslag 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra den besøgte medlemsstat.

b) for at sende regulerede roaming-sms'er 
fra det besøgte land.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde uden for Unionen.

Ændringsforslag 246
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) for at bruge dataforbindelsestjenester 
i den besøgte medlemsstat eller i et 
tredjeland udtrykt i pris pr. megabyte.

Or. en

Ændringsforslag 247
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med hver besked skal kunden 
have mulighed for nemt og gratis at 
meddele hjemmeudbyderen, at han/hun 
ikke ønsker at modtage beskeder fra den 
automatiske beskedtjeneste.  En kunde, 
som har givet meddelelse om, at 
vedkommende ikke ønsker de automatiske 
beskeder, kan til enhver tid kræve, at 
hjemmeudbyderen gebyrfrit yder denne 
service igen.

I forbindelse med hver besked skal kunden, 
som er mindst 18 år, have mulighed for 
nemt og gratis at meddele 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage beskeder fra den automatiske 
beskedtjeneste.  En kunde, som har givet 
meddelelse om, at vedkommende ikke 
ønsker de automatiske beskeder, kan til 
enhver tid kræve, at hjemmeudbyderen 
gebyrfrit yder denne service igen.

Or. en

Ændringsforslag 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med hver besked skal kunden 
have mulighed for nemt og gratis at 
meddele hjemmeudbyderen, at han/hun 
ikke ønsker at modtage beskeder fra den 
automatiske beskedtjeneste.  En kunde, 

I forbindelse med hver besked skal kunden, 
som er mindst 18 år, have mulighed for 
nemt og gratis at meddele 
hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker 
at modtage beskeder fra den automatiske 
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som har givet meddelelse om, at 
vedkommende ikke ønsker de automatiske 
beskeder, kan til enhver tid kræve, at 
hjemmeudbyderen gebyrfrit yder denne 
service igen.

beskedtjeneste.  En kunde, som har givet 
meddelelse om, at vedkommende ikke 
ønsker de automatiske beskeder, kan til 
enhver tid kræve, at hjemmeudbyderen 
gebyrfrit yder denne service igen.

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige skal beskyttes mod ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 249
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig 
inden for Unionen, via et mobilopkald 
eller en sms, gratis at anmode om og 
modtage mere detaljerede personaliserede 
takstoplysninger om de roamingtakster, der 
gælder for telefonopkald, sms, mms og 
andre datakommunikationstjenester i det 
besøgte net, såvel som oplysninger om de 
gældende foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig, 
via et mobilopkald eller en sms, gratis at 
anmode om og modtage mere detaljerede 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for 
telefonopkald, sms, mms og andre 
datakommunikationstjenester i det besøgte 
net, såvel som oplysninger om de gældende 
foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 250
Christian Engström, Emilie Turunen
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig 
inden for Unionen, via et mobilopkald 
eller en sms, gratis at anmode om og 
modtage mere detaljerede personaliserede 
takstoplysninger om de roamingtakster, der 
gælder for telefonopkald, sms, mms og 
andre datakommunikationstjenester i det 
besøgte net, såvel som oplysninger om de 
gældende foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
kunder ret til, uanset hvor de befinder sig, 
via et mobilopkald eller en sms, gratis at 
anmode om og modtage mere detaljerede 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for 
telefonopkald, sms, mms og andre 
datakommunikationstjenester i det besøgte 
net, såvel som oplysninger om de gældende 
foranstaltninger for at øge 
prisgennemskueligheden i kraft af denne 
forordning via  mobilopkald eller sms. En 
sådan anmodning foretages via et gratis 
nummer, som hjemmeudbyderen opretter 
til dette formål. De forpligtelser, der 
fastsættes i stk. 1, gælder ikke for udstyr 
baseret på M2M-teknologi (maskine-til-
maskine), der kommunikerer indbyrdes via 
mobilkommunikation.

Or. en

Ændringsforslag 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede 
roamingopkald og sms'er udfærdiges i, og 
som garanterer, at de samlede udgifter for 
roamingopkald og sms'er i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
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samtykke overskrider en fastsat maksimal 
udgiftsgrænse.
Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden 
på forhånd oplyses om de dertil svarende 
mængder. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt 
på, men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Alternativt kan hjemmeudbyderen 
fastsætte grænser udtrykt i mængde, 
forudsat at kunden på forhånd oplyses om 
de dertil svarende beløb. En af disse 
grænser (standardmængdegrænsen) skal 
ligge tæt på, men ikke overskride 50 EUR 
for udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Derudover kan hjemmeudbyderen tilbyde 
sine roamingkunder andre øvre beløb med 
forskellige, dvs. højere eller lavere, 
månedlige øvre beløb. Den i andet og 
tredje afsnit omtalte standardgrænse 
gælder for alle kunder, der ikke har valgt 
en anden grænse.
Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-
op-vindue på enheden når roamingopkald 
og sms'er har nået 80 % af den aftalte 
beløbs- eller mængdegrænse. Kunderne 
skal være berettiget til at forlange, at 
deres operatører holder op med at sende 
sådanne meddelelser, og til på et hvilket 
som helst tidspunkt og gratis at kræve, at 
hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.
Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers 
ville blive overskredet, sendes en 
meddelelse til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat. Denne 
meddelelse skal indeholde oplysninger om 
den procedure, der skal følges, såfremt 
kunden fortsat ønsker at modtage disse 
tjenester, og om omkostningerne pr. 
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enhed, der forbruges. Reagerer 
roamingkunden ikke på opfordringen i 
den modtagne meddelelse, ophører 
hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at 
yde og debitere roamingkunden for alle 
regulerede opkald og sms'er, som ikke er 
gratis, med mindre og indtil 
roamingkunden anmoder om, at disse 
tjenester leveres på ny. Når en 
roamingkunde anmoder om at få tildelt 
eller fjernet en beløbs- eller 
mængdegrænse, skal ændringen foretages 
gratis inden én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen og må ikke 
indebære betingelser eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer i 
abonnementet.
Denne regel gælder for kundens roaming 
såvel inden for som uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hver hjemmeudbyder giver sine 
kunder muligheden for efter eget ønske 
og gratis at vælge en service, der giver 
oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i den valuta, som kundens faktura 
for regulerede opkalds- og sms-
roamingtjenester i ikke-medlemslande 
udfærdiges i, og som garanterer, at de 
samlede udgifter for roamingtjenester i en 
afgrænset periode ikke uden kundens 
udtrykkelige samtykke overskrider en 
fastsat udgiftsgrænse.
Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden 
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på forhånd oplyses om de dertil svarende 
grænser. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt 
på, men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Derudover kan hjemmeudbyderen tilbyde 
sine kunder andre øvre beløb med 
forskellige, dvs. højere eller lavere, øvre 
månedlige øvre beløb.
Den i andet og tredje afsnit omtalte 
standardgrænse gælder for alle kunder, 
der ikke har valgt en anden grænse. For 
kunder under 18 år skal grænsen ligge 
tæt på, men må ikke overskride 20 EUR 
for udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, når opkalds- og 
sms-roamingtjenesterne tilsammen har 
nået 50 % og 80 % af den aftalte beløbs-
eller mængdegrænse. Kunder, som er 
mindst 18 år gammel, skal være berettiget 
til at forlange, at deres operatører holder 
op med at sende sådanne meddelelser, og 
til på et hvilket som helst tidspunkt og 
gratis at kræve, at hjemmeudbyderne 
leverer tjenesten igen.
Når beløbsgrænsen ellers ville blive 
overskredet, sendes en meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat. Denne meddelelse skal indeholde 
oplysninger om den procedure, der skal 
følges, såfremt kunden fortsat ønsker at 
modtage disse tjenester, og om 
omkostningerne pr. enhed, der forbruges.
Reagerer kunden ikke på opfordringen i 
den modtagne meddelelse, ophører 
hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at 
yde og debitere kunden for regulerede 
roamingtjenester for sms- og taletelefoni, 
med mindre og indtil kunden anmoder 
om, at disse tjenester leveres på ny.
Hver gang en kunde anmoder om at 
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vælge eller at fjerne en udgiftsgrænse, 
skal ændringen foretages gratis inden for 
én arbejdsdag efter modtagelse af
anmodningen og må ikke indebære 
betingelser eller begrænsninger angående 
andre elementer i abonnementet.

Or. en

Ændringsforslag 253
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes 
i stk. 3, gælder ikke for kunder, der 
benytter forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Or. en

Ændringsforslag 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
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af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3.
Prisoplysningerne udtrykkes i gigabytes.
De sikkerhedsforanstaltninger, der 
fastsættes i stk. 3, gælder ikke for kunder, 
der benytter forudbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 255
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af dataroamingtjenester, 
såvel inden for som uden for EU, således 
at kunderne lettere forstår de økonomiske 
konsekvenser af en sådan brug og har 
mulighed for at overvåge og styre deres 
udgifter til dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling uden automatisk 
forhøjelsesmekanisme.

Or. en

Ændringsforslag 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for maskine-til-maskine 
(M2M)-tjenester eller for kunder, der 
benytter forudbetaling, undtagen hvis de 
har valgt en automatisk 
forhøjelsesmekanisme.

Or. en

Begrundelse

M2M-tjenester bør undtages, da der ikke er nogen menneskelig interaktion, og en meddelelse 
med udgiftsgrænse ikke ville give mening. Desuden anvendes disse tjenester normalt i en 
erhvervsmæssig kontekst. Desuden bør kunder, der benytter forudbetaling, undtages fra 
foranstaltninger mod fakturaoverraskelser, eftersom forudbetaling normalt er begrænset til 
små beløb. Hvis kunden derimod anvender automatiske forhøjelsessystemer, er 
fakturaoverraskelser ganske sandsynlige, og de bør derfor forebygges.

Ændringsforslag 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, såvel inden for som 
uden for EU, således at kunderne lettere 
forstår de økonomiske konsekvenser af en 
sådan brug og har mulighed for overvåge 
og styre deres udgifter til regulerede 
dataroamingtjenester i overensstemmelse 
med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 258
George Lyon

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling, undtagen hvis de har 
indgået en aftale om forudbetaling med 
automatisk kreditforøgelse.
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Or. en

Begrundelse

Beskytter kunder, der benytter forudbetaling med automatisk kreditforøgelse, mod 
"fakturaoverraskelser". I det oprindelige forslag er disse forbrugere utilsigtet fjernet fra 
anvendelsesområdet.

Ændringsforslag 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter
forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes i 
stk. 3, gælder ikke for kunder, der benytter 
forudbetaling, undtagen hvis de har 
indgået en aftale om forudbetaling med 
automatisk kreditforøgelse..

Or. en

Ændringsforslag 260
Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. De 
sikkerhedsforanstaltninger, der fastsættes 
i stk. 3, gælder ikke for kunder, der 
benytter forudbetaling.

1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres 
roamingkunder, både før og efter indgåelse 
af kontrakten, holdes tilstrækkeligt 
informerede om, hvilke takster der gælder 
for deres brug af regulerede 
dataroamingtjenester, således at kunderne 
lettere forstår de økonomiske konsekvenser 
af en sådan brug og har mulighed for 
overvåge og styre deres udgifter til 
regulerede dataroamingtjenester i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3.

Or. fr

Ændringsforslag 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester. Alle udbydere af 
dataroamingtjenester giver 
roamingkunden mulighed for at forlange, 
at dataroamingtjenesten deaktiveres.

Or. en
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Ændringsforslag 262
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde forklare deres 
kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Hjemmeudbydere informerer, hvor det er 
relevant, inden indgåelsen af kontrakten og 
regelmæssigt derefter deres kunder om 
risikoen for automatisk og ukontrolleret 
dataroamingforbindelser og downloading.
Endvidere skal hjemmeudbyderne på en 
klar og letforståelig måde gratis fortælle
deres kunder, hvordan disse automatiske 
dataroamingforbindelser deaktiveres med 
henblik på at undgå ukontrolleret forbrug 
af dataroamingtjenester.

Or. fr

Ændringsforslag 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i det pågældende land, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden har meddelt sin 
hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.
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Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger bør også gælde uden for EU.

Ændringsforslag 264
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat eller 
det pågældende tredjeland, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden har meddelt sin 
hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Or. en

Ændringsforslag 265
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
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takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat eller 
det pågældende tredjeland, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden har meddelt sin 
hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Or. en

Ændringsforslag 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
aktuelle takster (inklusive moms og i 
samme valuta som hans normale 
regning), der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i det pågældende land, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden, der er mindst 18 år 
gammel, har meddelt sin hjemmeudbyder, 
at han ikke ønsker det. Eftersom forbruget 
faktureres pr. megabyte, skal den 
automatiske meddelelse indeholde et klart 
eksempel på, hvad en megabyte data står 
for.

Or. en

Ændringsforslag 267
Anna Hedh

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
dataroamingtjenester til denne kunde i den 
pågældende medlemsstat, undtagen i de 
tilfælde, hvor kunden, som er mindst 18 år 
gammel, har meddelt sin hjemmeudbyder, 
at han ikke ønsker det.

Or. en

Ændringsforslag 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden, 
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
regulerede dataroamingtjenester til denne 
kunde i den pågældende medlemsstat, 
undtagen i de tilfælde, hvor kunden har 
meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke 
ønsker det.

Hjemmeudbyderen underretter ved hjælp 
af en automatisk besked roamingkunden,
når denne bevæger sig ind på et net i en 
anden medlemsstat, end den hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og giver basale, 
personaliserede takstoplysninger om de 
takster, der gælder for levering af 
dataroamingtjenester til denne kunde i det
pågældende land, undtagen i de tilfælde, 
hvor kunden har meddelt sin 
hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde for roamingtjenester uden for Unionen.
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Ændringsforslag 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste i dette land.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Begrundelse

Disse foranstaltninger bør også gælde uden for EU.

Ændringsforslag 270
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 

Disse basale, personaliserede
takstoplysninger skal sendes til 
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roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat eller et andet tredjeland end 
den, hvori hans hjemmenet er beliggende, 
og for første gang påbegynder anvendelsen 
af en reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat eller dette tredjeland.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Ændringsforslag 271
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat eller et andet tredjeland end 
den, hvori hans hjemmenet er beliggende, 
og for første gang påbegynder anvendelsen 
af en reguleret dataroamingtjeneste i dette 
land. Oplysningerne leveres gratis, i det 
øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå. De 
personlige prisoplysninger sendes til 
kunden ved roaming såvel inden for som 
uden for EU.

Or. en
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Ændringsforslag 272
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i dette land.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en dataroamingtjeneste i 
dette land. Oplysningerne leveres gratis, i 
det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en dataroamingtjeneste, og 
på en sådan måde, at de er lette at modtage 
og forstå.

Or. en

Ændringsforslag 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i dette land.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en dataroamingtjeneste i 
dette land. Oplysningerne leveres gratis, i 
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Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en dataroamingtjeneste, og 
på en sådan måde, at de er lette at modtage 
og forstå.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtighedsforanstaltninger bør også gælde for roamingtjenester uden for Unionen.

Ændringsforslag 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i et andet land
end det, hvori hans hjemmenet er 
beliggende, og for første gang påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste i dette land.
Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik 
roamingkunden påbegynder anvendelsen af 
en reguleret dataroamingtjeneste, og på en 
sådan måde, at de er lette at modtage og 
forstå.

Or. en

Ændringsforslag 275
Robert Rochefort

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren, hver gang 
roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Disse basale, personaliserede 
takstoplysninger skal sendes til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms eller e-mail, hver 
gang roamingkunden rejser ind i en anden 
medlemsstat end den, hvori hans 
hjemmenet er beliggende, og for første 
gang påbegynder anvendelsen af en 
reguleret dataroamingtjeneste i denne 
medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, 
i det øjeblik roamingkunden påbegynder 
anvendelsen af en reguleret 
dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, 
at de er lette at modtage og forstå.

Or. fr

Ændringsforslag 276
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede 
dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 
garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.

Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede opkald, 
sms'er og dataroamingtjenester udfærdiges 
i, og som garanterer, at de samlede udgifter 
for roamingopkald, sms'er og 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.

Or. en
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Ændringsforslag 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede 
dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 
garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse.

Hver hjemmeudbyder giver sine 
roamingkunder muligheden for efter eget 
ønske og gratis at vælge en service, der 
giver oplysninger om det samlede forbrug, 
udtrykt i mængde eller den valuta, som 
kundens faktura for regulerede 
dataroamingtjenester udfærdiges i, og som 
garanterer, at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester i en afgrænset 
periode ikke uden kundens udtrykkelige 
samtykke overskrider en fastsat 
udgiftsgrænse. Dette gælder ikke, hvis en 
udbyder af mobiltelefontjenester i et 
besøgt land uden for EU ikke tillader, at 
hjemmeudbyderen overvåger kundens 
benyttelse i realtid. I så fald underrettes 
kunden omgående og gratis herom ved 
hjælp af en meddelelsesservice, når han 
rejser ind i det pågældende land.

Or. en

Begrundelse

Gennemsigtigheds- og forbugerbeskyttelsesforanstaltninger bør også gælde uden for EU. Der 
findes imidlertid stadig lande, hvor hjemmeudbydere af tekniske årsager ikke kan følge deres 
kunders benyttelse i realtid, men blot får oplysninger om benyttelsen ved månedens udgang.

Ændringsforslag 278
Anna Hedh

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
mængder. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, 
men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden, 
som er mindst 18 år gammel, på forhånd 
oplyses om de dertil svarende mængder. Et 
af disse beløb (standardbeløbsgrænsen) 
skal ligge tæt på, men må ikke overskride 
50 EUR for udestående udgifter pr. 
månedlig opkrævningsperiode (eksklusive 
moms).

Or. en

Ændringsforslag 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
mængder. Et af disse beløb 
(standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, 
men må ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik 
herpå ét eller flere øvre beløb for 
afgrænsede perioder, forudsat at kunden, 
som er mindst 18 år gammel, på forhånd 
oplyses om de dertil svarende mængder. Et 
af disse beløb (standardbeløbsgrænsen) 
skal ligge tæt på, men må ikke overskride 
50 EUR for udestående udgifter pr. 
månedlig opkrævningsperiode (eksklusive 
moms). For kunder under 18 år skal 
grænsen ligge tæt på, men må ikke 
overskride 20 EUR for udestående 
udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode 
(eksklusive moms).

Or. en

Begrundelse

Især mindreårige bør være beskyttet mod ubehagelige overraskelser på regningen.
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Ændringsforslag 280
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden på forhånd oplyses om de dertil 
svarende beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden, som er mindst 18 år gammel, på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Or. en

Ændringsforslag 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden på forhånd oplyses om de dertil 
svarende beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).

Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte 
grænser udtrykt i mængde, forudsat at 
kunden, som er mindst 18 år gammel, på 
forhånd oplyses om de dertil svarende 
beløb. En af disse grænser 
(standardmængdegrænsen) skal ligge tæt 
på, men ikke overskride 50 EUR for 
udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
For kunder under 18 år skal grænsen 
ligge tæt på, men må ikke overskride 20 
EUR for udestående udgifter pr. månedlig 
opkrævningsperiode (eksklusive moms).
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Or. en

Ændringsforslag 282
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når roamingopkald, 
sms'er og dataroamingtjenesterne har nået 
80 % af den aftalte beløbs- eller 
mængdegrænse. Kunderne skal være 
berettiget til at forlange, at deres operatører 
holder op med at sende sådanne 
meddelelser, og til på et hvilket som helst 
tidspunkt og gratis at kræve, at 
hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.

Or. en

Ændringsforslag 283
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne, som er mindst 18 år gamle, skal 
være berettiget til at forlange, at deres 
operatører holder op med at sende sådanne 
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hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

meddelelser, og til på et hvilket som helst 
tidspunkt og gratis at kræve, at 
hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.

Or. en

Ændringsforslag 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 50 % og 
80 % af den aftalte beløbs- eller 
mængdegrænse. Kunderne, som er mindst 
18 år gamle, skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Or. en

Ændringsforslag 285
Morten Løkkegaard

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
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dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

dataroamingtjenesterne har nået 50 % samt
80 % af den aftalte beløbs- eller 
mængdegrænse. Kunderne skal være 
berettiget til at forlange, at deres operatører 
holder op med at sende sådanne 
meddelelser, og til på et hvilket som helst 
tidspunkt og gratis at kræve, at 
hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen.

Or. en

Ændringsforslag 286
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms, e-mail eller pop-op-
vindue på computeren når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Hver hjemmeudbyder sørger også for, at 
der sendes en passende meddelelse til 
roamingkundens mobiltelefon eller andet 
apparat, f.eks. pr. sms eller e-mail, når 
dataroamingtjenesterne har nået 80 % af 
den aftalte beløbs- eller mængdegrænse.
Kunderne skal være berettiget til at 
forlange, at deres operatører holder op med 
at sende sådanne meddelelser, og til på et 
hvilket som helst tidspunkt og gratis at 
kræve, at hjemmeudbyderne leverer 
tjenesten igen.

Or. fr

Ændringsforslag 287
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers 
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ville blive overskredet, sendes en 
meddelelse til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat. Denne 
meddelelse skal indeholde oplysninger om 
den procedure, der skal følges, såfremt 
kunden fortsat ønsker at modtage disse 
tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, 
der forbruges. Reagerer roamingkunden 
ikke på opfordringen i den modtagne 
meddelelse, ophører hjemmeudbyderen 
øjeblikkeligt med at yde og debitere 
roamingkunden for regulerede 
dataroamingtjenester, med mindre og indtil 
roamingkunden anmoder om, at disse 
tjenester leveres på ny.

ville blive overskredet, sendes en 
meddelelse til roamingkundens 
mobiltelefon eller andet apparat. Denne 
meddelelse skal indeholde oplysninger om 
den procedure, der skal følges, såfremt 
kunden fortsat ønsker at modtage disse 
tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, 
der forbruges. Reagerer roamingkunden 
ikke på opfordringen i den modtagne 
meddelelse, ophører hjemmeudbyderen 
øjeblikkeligt med at yde og debitere 
roamingkunden for regulerede opkald, 
sms'er og dataroamingtjenester, med 
mindre og indtil roamingkunden anmoder 
om, at disse tjenester leveres på ny.

Or. en

Ændringsforslag 288
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en roamingkunde anmoder om at få 
tildelt eller fjernet en beløbs- eller 
mængdegrænse, skal ændringen foretages 
gratis inden én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen og må ikke 
indebære betingelser eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer i 
abonnementet.

Når en roamingkunde anmoder om at få 
tildelt eller fjernet en beløbs- eller 
mængdegrænse, skal ændringen foretages 
gratis inden én arbejdsdag efter 
modtagelsen af anmodningen og må ikke 
indebære betingelser eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer i 
abonnementet.

Denne regel gælder for kundens roaming 
såvel inden for som uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 289
Christian Engström, Emilie Turunen

Forslag til forordning
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Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Stk. 3 gælder for kundens roaming 
såvel inden for som uden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Prissammenligning

Alle oplysninger til kunder om detailpriser 
på roamingtjenester for taletelefoni, sms 
og data skal være inklusive moms.
Kommissionen undersøger, hvor 
gennemsigtige og sammenlignelige de
forskellige tariffer er, som operatørerne 
tilbyder deres kunder, og melder tilbage til 
Parlamentet og Rådet om yderligere tiltag, 
der måtte være nødvendige for at sikre, at 
kunderne let kan sammenligne disse 
tariffer og dermed gøre det lettere at tage 
en beslutning om at skifte fra den ene 
operatør til den anden.

Or. en

Begrundelse

Som det er nu, kan man ikke foretage en sammenligning mellem de forskellige 
mobiltelefontariffer, der tilbydes af de forskellige operatører. Dette bør Kommissionen 
undersøge. Af hensyn til gennemsigtigheden skal alle prisoplysninger gives inklusive moms.
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Ændringsforslag 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser, senest den 30. 
marts 2012 og underretter omgående 
Kommissionen om enhver efterfølgende 
ændring af sanktionsbestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes karakter og have 
afskrækkende virkning. Sanktionerne skal 
indeholde en forpligtelse for udbyderne til 
at kompensere abonnenterne, hvis 
udbyderne lægger forsinkelser eller 
hindringer i vejen for, at en abonnent kan 
skifte til en anden roamingudbyder.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om disse 
sanktionsbestemmelser, senest den 30. 
marts 2012 og underretter omgående 
Kommissionen om enhver efterfølgende 
ændring af sanktionsbestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. 
juni 2015. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået. I denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2016. Kommissionen vurderer navnlig, om 
målene i denne forordning er nået. I denne 
forbindelse gennemgår Kommissionen 
blandt andet:
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Or. en

Begrundelse

Der er brug for mere tid for at vurdere, om den strukturelle løsning vil fungere i praksis og 
sikre konkurrence på markedet.

Ændringsforslag 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger
efter en offentlig høring en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2015. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået. I denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. For at tilvejebringe de nødvendige 
ændringer for et fælles marked for 
mobiltelefonkommunikation som fastsat i 
artikel 4a, fremsætter Kommissionen efter 
høring af BEREC og andre relevante 
parter senest den 1. januar 2013 et nyt 
lovgivningsmæssigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet, som også omfatter 
et forslag om opdatering af engroslofterne 
for perioden fra 1. juli 2016 til 30. juni 
2020 under hensyntagen til udviklingen i 
engrospriserne for ydelse af taletelefoni, 
sms og datakommunikationstjenester.
Forslaget skal også omfatte et forslag om 
at etablere europæiske udbydere og 
licenser, som dækker hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 294
Anna Hedh

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 1. For at tilvejebringe de nødvendige 
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funktion op til revision og forelægger
efter en offentlig høring en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest den 
30. juni 2015. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået. I denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

ændringer for et fælles marked for 
mobiltelefonkommunikation som fastsat i 
artikel 4a, fremsætter Kommissionen efter 
høring af BEREC og andre relevante 
parter senest den 1. januar 2013 et nyt 
lovgivningsmæssigt forslag for Europa-
Parlamentet og Rådet, som også bør 
omfatte et forslag om opdatering af 
engroslofterne for perioden fra 1. juli 
2016 til 30. juni 2020 under hensyntagen 
til udviklingen i engrospriserne for ydelse 
af taletelefoni, sms og 
datakommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. 
juni 2015. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået. I denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 
en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. 
juni 2016. Kommissionen vurderer 
navnlig, om målene i denne forordning er 
nået. I denne forbindelse gennemgår 
Kommissionen blandt andet:

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en senere dato for revisionen for at kunne vurdere de strukturelle 
foranstaltningers indvirkning på markedet.

Ændringsforslag 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udviklingen i engros- og detailtaksterne 
for levering af taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og den tilsvarende 
udvikling inden for  
mobilkommunikationstjenester på 
nationalt plan i de forskellige 
medlemsstater, opgjort separat efter 
kunder, der betaler forud, og kunder, der 
betaler efterfølgende, samt udviklingen i 
kvaliteten og hastigheden af disse 
tjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tilgængeligheden og kvaliteten af disse 
tjenester, herunder dem der er et 
alternativ til roaming (taletelefoni, sms og 
data), især på baggrund af den 
teknologiske udvikling

udgår

Or. en

Ændringsforslag 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
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Artikel 19 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning forbrugerne har 
draget fordel af egentlige fald i priserne 
på roamingtjenester eller på andre måder 
af reduktioner i udgifterne til levering af 
roamingtjenester og den vifte af takster og 
produkter, der udbydes til forbrugere med 
forskellige opkaldsmønstre

udgår

Or. en

Ændringsforslag 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- graden af konkurrence inden for både 
detail- og engrosmarkeder, især 
konkurrenceforholdene for mindre, 
uafhængige eller nystartede operatører, 
herunder konkurrencevirkningerne af 
kommercielle aftaler og graden af 
samtrafik mellem operatører.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- i hvilken udstrækning de strukturelle 
løsninger i medfør af artikel 3 og 4 har 
skabt øget konkurrence på 
roamingmarkedet.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
for at rette op på situationen.
Kommissionen undersøger navnlig, om 
det er nødvendigt at ændre de strukturelle 
foranstaltninger eller forlænge 
gyldigheden af en eller flere af de 
maksimale detailtakster, der er fastlagt i 
artikel 7, 9 og 12.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 302
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 
forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet
for at rette op på situationen.
Kommissionen undersøger navnlig, om 

2. Rapporten bør vise, hvorvidt det er 
lykkedes at nå de mål, der er fastsat i den 
digitale dagsorden for Europa om én takst 
for indenlandske tjenester og roaming, og 
hvorvidt dette har givet nye produkter 
(innovation), samt hvilke virkninger dette 
har haft på konkurrencen på et 
kommunikationsmarked i vækst og 
forandring, og hvad konsekvenserne har 
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det er nødvendigt at ændre de strukturelle 
foranstaltninger eller forlænge 
gyldigheden af en eller flere af de 
maksimale detailtakster, der er fastlagt i 
artikel 7, 9 og 12.

været for de europæiske forbrugere.
Kommissionen fremsætter passende 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
med henblik på at tage hånd om 
eventuelle problemer.

Or. nl

Ændringsforslag 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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