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KORT BEGRUNDELSE

Den nuværende roamingforordning (fra 2007, ændret i 2009) indeholder regulerede takster for 
roamingopkald og sms’er og udløber den 30. juni 2012. Forordningen har været 
virkningsfuld, eftersom den har bevirket en markant sænkning af prisen på både 
roamingopkald og tekstbeskeder. Detailpriserne bevæger sig imidlertid meget tæt på de 
maksimumtakster, EU har fastsat, og der er stadig mangel på konkurrence.

Ordføreren ønsker at minde om, at Kommissionen som et af sine mål for den digitale 
dagsorden for Europa nævner, at forskellen mellem roaming og nationale takster bør nærme 
sig nul inden 2015. Ordføreren har den holdning, at det for at komme dette mål nærmere er 
nødvendigt at finde en løsning, som sikrer, at der også efter den fastsatte dato er konkurrence, 
og at roamingmarkedet fortsat fungerer effektivt. Ordføreren minder også om, at 
bestræbelserne på at udbygge bredbåndsnet kan fremme fremvæksten af værktøjer, som kan 
fungere som alternativer til roamingtjenester.

Det nye forslag til forordning (roaming III) regulerer fortsat roamingtaksterne for opkald og 
tekstbeskeder og indfører et nyt vigtigt element: en dataeurotarif for dataroamingtjenester på 
detailniveau. Forslaget indfører også strukturelle foranstaltninger, der skal styrke 
konkurrencen, mens prislofterne fastholdes som et foreløbigt sikkerhedsnet for forbrugerne 
for at dække det tidsrum, der går, inden konkurrencen af sig selv tvinger priserne ned.

Kunderne skal fra den 1. juli 2014 kunne underskrive en kontrakt om mobilroaming, som er 
forskellig fra den nationale kontrakt om mobiltjenester; Dette opmuntrer til konkurrence på 
roamingmarkedet og er en god udvikling. Reguleringen af detailpriserne skal efter planen 
fortsætte frem til 1. juni 2016, men den kan forlænges, indtil de strukturelle foranstaltninger, 
den fastsætter, får fuld effekt. 

Prislofter og strukturelle foranstaltninger

Ordføreren ønsker at understrege, at de prislofter, Kommissionen foreslår, kan sænkes. Høje 
priser skyldes imidlertid manglende konkurrence på roamingmarkedet, hvilket på den anden 
side skyldes de strukturelle problemer på markedet. Derfor skal løsningen på den nuværende 
situation findes i strukturelle foranstaltninger støttet af en midlertidig prisregulering. Der bør 
også være tilstrækkelig plads inden for prislofterne (engros og detail), til at nye udbydere kan 
få adgang til markedet og dermed øge konkurrencen.

Ordføreren mener imidlertid, at forordningen ikke bør fremme en enkelt teknisk løsning, 
eftersom teknologien udvikler sig hurtigt, og de tekniske løsninger til afkobling, der indtil 
videre er blevet set på, indeholder alle store fordele, men også ulemper og usikkerheder. I 
stedet bør der udvælges og bevares visse nøgleelementer (herunder muligheden for at beholde 
det samme mobilnummer), som den tekniske løsning skal leve op til, mens den endelige 
afgørelse om den tekniske løsnings form bør overlades til de tekniske eksperter på området.
Dette sikrer, at den nye forordning kommer til at fungere effektivt, eftersom forbrugerne ikke 
pålægges byrder, når de anvender nye tjenester, fordi de er for indviklede. Dette forhindrer 
også, at der vedtages lovgivning, som allerede er forældet, når den skal gennemføres.
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Forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed

Det er blevet bemærket i flere betænkninger, at prisgennemsigtigheden er blevet markant 
bedre siden indførelsen af de foregående roamingforordninger. Ordføreren ønsker imidlertid 
at minde om, at denne positive udvikling skal fortsætte.

De foreslåede strukturelle ændringer skal udformes under størst mulig hensyntagen til 
forbrugervenlighed og gennemsigtighed, og forbrugerne skal garanteres klare og forståelige 
oplysninger for at gøre det lettere at sammenligne priser og eventuelt skifte udbyder af 
roamingtjenester.

Forbrugerne skal modtage en tekstbesked med detaljerede roamingpriser, når de ankommer til 
et andet land, både i og uden for EU. Endvidere skal sikkerhedsloftet på 50 euro eller et 
personligt sikkerhedsloft på et andet beløb, der fastsættes for at undgå ubehagelige 
overraskelser på regningen, også udvides til roaming i tredjelande. Desuden bør forbrugerne 
modtage en meddelelse fra udbyderen, når de nærmer sig sikkerhedsloftet for roaming.

Som en generel bemærkning ønsker ordføreren at understrege, at Kommissionen burde have 
benyttet denne omarbejdning til at opnå en klarere struktur i forordningen ved at samle alle 
bestemmelser om forbrugerbeskyttelse (herunder om ubehagelige overraskelser på regningen) 
og om gennemsigtighedskrav, der gælder for alle roamingtjenester, suppleret med særlige 
foranstaltninger for taletelefoniopkald, sms’er, mms'er og dataroamingtjenester. Dette ville 
have givet borgerne et klarere billede af deres rettigheder, samtidig med at det ville have gjort 
forordningen mere læsbar og gjort, at den kunne have virket til fremme af bedre lovgivning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Målet om at reducere forskellen 
mellem roamingtakster og nationale 
takster, så de nærmer sig nul i 2015, er 
blandt de centrale præstationsmål i 
Kommissionens meddelelse om en digital 
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dagsorden for Europa1. 
_____________
1KOM(2010)0245.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) I meddelelsen fra Kommissionen om 
en digital dagsorden for Europa er målet 
for grundlæggende bredbånd, at sådanne 
netværk skal dække 100 % af Unionens 
borgere i 2013.  Desuden skitserede 
Kommissionen i sin meddelelse om 
bredbånd i Europa: investering i digitalt 
drevet vækst1 den bedste metode til at 
fremme udbygningen og anvendelsen af 
højhastighedsbredbånd og ultrahurtigt 
bredbånd i Unionen for at stimulere 
udviklingen af den digitale økonomi og 
gøre det muligt at udbyde nye tjenester.
_____________
1KOM(2010)0472.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Udviklingen af trådløse 
bredbåndsnet, som giver adgang til 
internettet og andre innovative 
applikationer, er et centralt EU-mål, og 
inden for denne ramme forsøges det med 
det første flerårige 
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radiofrekvenspolitikprogram fastsat i
[Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. ... / ... / EU af ...] at afsætte 
tilstrækkeligt og passende spektrum i tide 
for at støtte Unionens politiske mål og på 
bedste måde opfylde den stigende 
efterspørgsel efter trådløs datatrafik. 
Europa-Parlamentet opfordrer i sin 
beslutning af 6. juli 2011 om bredbånd i 
Europa: investering i digitalt drevet 
vækst1 Kommissionen til at koordinere 
bedste praksis blandt medlemsstaterne 
inden for offentligt tilgængelige, gratis 
trådløse højhastighedsnet i offentlige 
transportmidler.
_____________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0322.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) Kommissionen konstaterer i sin 
meddelelse ”Foreløbig rapport om 
udviklingen inden for roamingtjenester i 
EU”1, at ny teknologi og/eller alternativer 
til roamingtjenester som f.eks. VoIP og 
wi-fi kan øge konkurrencen på 
roamingmarkedet i EU.  Selv om disse 
alternative muligheder, og især VoIP-
tjenester, i stigende grad vinder 
udbredelse på indenlandsk niveau, har 
der ikke været nogen særlig udvikling i 
brugen af dem i forbindelse med roaming.
_____________
1KOM(2010)0356.

Or. en
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Ændringsforslag 5
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) Kunderne 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. De betingelser, der 
tilbydes af hjemmeudbydere af 
roamingtjenester, bør være nemme for 
kunderne at sammenligne. Med henblik 
herpå bør Kommissionen foreslå 
ensartede kriterier for formidling af 
sådanne oplysninger. Derfor foreslås det, 
at beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde delegeres til 
Kommissionen. Det er særdeles vigtigt, at 
Kommissionen afholder hensigtsmæssige 
samråd med BEREC og de berørte parter, 
herunder på ekspertplan. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet. Indtil sådanne kriterier er vedtaget, 
bør de nationale tilsynsmyndigheder 
fremme formidlingen af sammenlignelige 
oplysninger, for eksempel ved hjælp af 
vejledninger, der som reference bruger de 
regulerede takster, der gælder for de 
relevante roamingtjenester. Kunderne 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. en
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Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Det bør være nemt for kunderne at 
skifte på kortest mulig tid, uden straf og 
gratis til en alternativ roamingudbyder 
eller mellem alternative 
roamingudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 7
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 
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 

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for brug af 
roamingtjenester og for at hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet, både i og uden for Unionen, 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
bruger roamingtjenester i et besøgt land.
Desuden bør udbyderne efter anmodning 
og gratis give deres kunder, forudsat at 
disse befinder sig i Unionen, 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 
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nem måde. nem måde.

Or. en

Ændringsforslag 8
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

Ændringsforslag 9
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 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.

Or. en
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Ændringsforslag 10
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.

(74) Kunder, der benytter forudbetaling,
kan også få ubehagelige overraskelser på 
regningen for brug af dataroamingtjenester
Derfor bør bestemmelserne om 
udgiftsgrænser også gælde for disse
kunder. Desuden bør kunder, der har en 
kontrakt om forudbetaling, modtage en 
rettidig advarsel, som angiver, at de 
nærmer sig deres kreditloft.

Or. en

Begrundelse

Kunder, der har en kontrakt om forudbetaling, har brug for samme grad af beskyttelse som 
andre kunder, navnlig når kontrakter om forudbetaling giver mulighed for brug af 
kommunikationstjenester, som går ud over deres kreditmaksimum eller indeholder en såkaldt 
automatisk optankningsmulighed. Hertil kommer, eftersom brugen af roamingtjenester kan 
indebære, at kreditten forbruges hurtigt, at udbyderne bør sende en advarsel til forbrugerne 
for at forhindre, at kreditten opbruges abrupt og uventet.

Ændringsforslag 11
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 Unionen. De samme 
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bestemmelser om gennemsigtighed som 
omhandlet i artikel 15, stk. 3, finder 
tilsvarende anvendelse på 
hjemmeudbydere, for så vidt angår 
roamingtjenester anvendt uden for 
Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 12
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 være teknologineutral for at undgå lovgivning, der allerede er forældet ved 
gennemførelsen. Dette refererer til det, Kommissionen foreslog vedrørende "dobbelt IMSI" 
som en teknisk løsning. 

Ændringsforslag 13
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. 

2. Fra og med den 1. juli 2014 skal 
hjemmeudbydere på en klar og forståelig 
måde 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 
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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.

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

Ændringsforslag 14
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 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

Ændringsforslag 15
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 

5. Ved indgåelse eller forlængelse af en 
kontrakt om 
mobilkommunikationstjenester skal 
hjemmeudbydere informere alle kunder 
enkeltvis og fuldstændigt om muligheden 
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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.

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 informeres 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

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Udbyderne skal på en klar og tydelig 
måde informere kunderne om takster og 
tilbud på roamingtjenester. 
Kommissionen fastlægger ved hjælp af en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 17a, efter høring af BEREC og de 
berørte parter, ensartede kriterier for 
levering af sådanne oplysninger for at 
sikre sammenlignelighed. Indtil disse 
kriterier er vedtaget, skal de nationale 
tilsynsmyndigheder fremme formidlingen 
af sammenlignelige oplysninger, for 
eksempel ved hjælp af vejledninger, der 
som reference bruger de regulerede 
takster, der gælder for de relevante 
roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
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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 indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen, og 
de skal opfylde følgende kriterier:
a) alle tekniske løsninger skal være 
omkostningseffektive
b) de skal udformes på en kundevenlig 
måde
c) de skal give mulighed for maksimal 
interoperabilitet
d) kunderne skal have mulighed for let og 
hurtigt at skifte til en alternativ 
roamingudbyder eller mellem alternative 
roamingudbydere og samtidig beholde 
deres mobilnummer
e) unionsborgeres roaming i tredjelande 
eller tredjelandes borgeres roaming i 
Unionen må ikke forhindres.

Or. en

Ændringsforslag 18
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 

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, og at kriterierne i stk. 1 er 
opfyldt. Kunderne pålægges intet direkte 
gebyr for brug af faciliteten, hvad særskilt 
salg af roamingtjenester angår.
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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 19
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Efter høring af de berørte parter og i tæt 
samarbejde med Kommissionen fastlægger 
BEREC inden for seks 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. Sådanne 
tekniske løsninger og procedurer skal 
opfylde de kriterier, der er fastsat i stk. 1. 
Efter begrundet anmodning fra BEREC 
kan Kommissionen forlænge denne frist én 
gang og ikke med mere end seks måneder.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af opgavens kompleksitet bør BEREC gives yderligere tid til at udarbejde de 
første retningslinjer for gennemførelsen af de væsentlige krav til faciliteten for særskilt salg af 
roamingtjenester. Kommissionen kan tildele en forlængelse af denne forberedelsestid, men 
den skal begrænses.

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Om nødvendigt kan Kommissionen give en Om nødvendigt giver Kommissionen en 
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europæisk standardiseringsorganisation 
mandat til at foretage den tilpasning af de 
relevante standarder, der er nødvendig for 
at sikre en harmoniseret indførelse af 
faciliteten.

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 21
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 2016, jf. dog artikel 13 og artikel 
19.

Or. en

Ændringsforslag 22
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 

1. Den gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
udbyderen af roamingkundens 
hjemmeudbyder for levering af regulerede 
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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.

dataroamingtjenester ved hjælp af det 
besøgte net, må ikke overstige et 
sikkerhedsloft på 0,20 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. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 0,60 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 
2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 24
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 

5. Alle roamingkunder kan på et hvilket 
som helst tidspunkt anmode om at skifte til 
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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.

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. En dataeurotarif kan til enhver 
tid kombineres med en sms-eurotarif og en 
eurotarif.

Or. en

Ændringsforslag 25
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 på en klar og forståelig 
måde 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.

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har 
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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.

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) eller andet udstyr, som ikke 
understøtter sms-funktioner.

Or. en

Begrundelse

Ikke muligt på udstyr, der ikke understøtter sms-funktioner.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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 både for kunder, der benytter 
forudbetaling, og kunder, der betaler 
efterfølgende.  Roamingkunder, der har 
en kontrakt om forudbetaling, modtager 
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også en rettidig advarsel, som angiver, at 
de nærmer sig deres kreditloft.

Or. en

Begrundelse

Kunder, der har en kontrakt om forudbetaling, har brug for samme grad af beskyttelse som 
andre kunder, navnlig når kontrakter om forudbetaling giver mulighed for brug af 
kommunikationstjenester, som går ud over deres kreditmaksimum eller indeholder en såkaldt 
automatisk optankningsmulighed. Hertil kommer, eftersom brugen af roamingtjenester kan 
indebære, at kreditten forbruges hurtigt, at udbyderne bør sende en advarsel til forbrugerne 
for at forhindre, at kreditten opbruges abrupt og uventet.

Ændringsforslag 28
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 dataroamingtjenester
på detailniveau leveret både i og uden for 
Unionen udfærdiges i, og som garanterer, 
at de samlede udgifter for 
dataroamingtjenester på detailniveau i en 
afgrænset periode ikke uden kundens 
udtrykkelige samtykke overskrider en 
fastsat udgiftsgrænse.

Or. en

Begrundelse

Advarsler om udgiftsgrænser af gennemsigtighedshensyn bør udvides til også at gælde 
rejsemål uden for Europa for at forhindre ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Udøvelse af de delegerede beføjelser

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 4, stk. 5a, tillægges 
Kommissionen fra den * indtil den dato, 
der er nævnt i artikel 22, stk. 2. 
3. Den i artikel 4, stk. 5a, omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft. 
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 4, stk. 5a, træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen kan forlænges 
med to måneder på Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ.
_____________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden. 
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Or. en


