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Ændringsforslag 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Målet med at reducere forskellen 
mellem de nationale takster og 
roamingtaksterne, så forskellene nærmer 
sig nul inden 2015, blev foreslået af 
Kommissionen i benchmarkingrammen 
for 2011-2015 og efterfølgende vedtaget af 
EU-medlemsstaterne i november 20091. 
Dette mål er også indeholdt 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.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "En digital dagsorden 
for Europa" (KOM(2010)0245).

Or. en

Ændringsforslag 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Målet med at reducere forskellen 
mellem de nationale takster og 
roamingtaksterne, så forskellene nærmer 
sig nul inden 2015, blev foreslået af 
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Kommissionen i benchmarkingrammen 
for 2011-2015 og efterfølgende vedtaget af 
EU-medlemsstaterne i november 20091. 
Dette mål er også indeholdt 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.
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "En digital dagsorden 
for Europa" (KOM(2010)0245).

Or. en

Ændringsforslag 60
Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Forordning nr. 717/2007 bør være 
midlertidig og kun gælde, indtil 
Kommissionen fremsætter forslag om den 
nødvendige lovgivning med henblik på 
etablering af et ægte indre marked i EU 
for offentlige mobilkommunikationsnet 
for på denne måde at fjerne enhver form 
for roaminggebyrer på længere sigt.

Or. en

Ændringsforslag 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
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Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 b) Et fælles 
telekommunikationsmarked vil ikke være 
en realitet, så længe der er betydelige 
prisforskelle mellem de nationale priser 
og roamingpriserne; det endelige mål må 
derfor være at fjerne roaminggebyrerne 
fuldstændigt og etablere et fælles 
mobilkommunikationsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 b) Et fælles 
telekommunikationsmarked vil ikke være 
en realitet, så længe der er betydelige 
prisforskelle mellem de nationale priser 
og roamingpriserne; det endelige mål må 
derfor være at fjerne roaminggebyrerne 
fuldstændigt og etablere et fælles 
mobilkommunikationsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) De høje priser på taletelefoni-, sms- og 
dataroaming, der skal betales af brugerne 

(2) De høje priser på taletelefoni-, sms- og 
dataroaming, der skal betales af brugerne 
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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 urimeligt høje 
detailtakster er resultatet af høje 
engrostakster, der opkræves af den 
udenlandske værtsnetudbyder, og også i 
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.

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 urimeligt høje 
detailtakster er resultatet af høje 
engrostakster, der opkræves af den 
udenlandske værtsnetudbyder, og også i 
mange tilfælde en høj detailavance, der 
opkræves af kundens egen netudbyder. På 
grund af manglende konkurrence er 
nedsættelser af engrostaksterne 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. en

Ændringsforslag 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 urimeligt høje 
detailtakster er resultatet af høje 
engrostakster, der opkræves af den 
udenlandske værtsnetudbyder, og også i 
mange tilfælde en høj detailavance, der 

(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 og 
bærbare computeranordninger under rejse 
i udlandet inden for Unionen, er en kilde til 
bekymring både hos forbrugerne, de 
nationale tilsynsmyndigheder og EU-
institutionerne. De urimeligt høje 
detailtakster er resultatet af høje 
engrostakster, der opkræves af den 
udenlandske værtsnetudbyder, og også i 
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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.

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. en

Ændringsforslag 65
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2 a) Roaminggebyrer udgør en alvorlig 
hindring for Europas bestræbelser på at 
blive en videnbaseret økonomi og på at 
skabe et indre marked med 500 mio. 
forbrugere. Den eksponentielle vækst i 
mobildatatrafikken skal fremmes ved 
tildeling af tilstrækkelig radiofrekvens, så 
forbrugerne og erhvervslivet kan anvende 
taletelefoni-, sms- og dataroaming overalt 
i Europa til priser, der ligger tæt på det 
nationale niveau. 

Or. en

Ændringsforslag 66
Matthias Groote

Forslag til forordning
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Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den udbredte brug af mobiltelefoner 
med internetadgang og tablet-pc'er 
betyder, at dataroaming er af stor 
økonomisk betydning på mellemlang sigt. 
Det er et afgørende kriterium for såvel 
brugere som leverandører af 
applikationer og indhold. For at stimulere 
udviklingen af dette marked bør 
datatransportgebyrerne ikke bremse 
væksten. 

Or. de

Ændringsforslag 67
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2 b) På grund af den hurtige udvikling i 
mobildatatrafikken og det stigende antal 
kunder, der anvender taletelefoni-, sms-
og dataroaming i udlandet, er der behov 
for at øge konkurrencepresset, at udvikle 
nye forretningsmodeller og teknologier 
samt for at øge den radiofrekvens, der er 
til rådighed for trådløse tjenester.
Reguleringen af roamingpriserne skal 
udformes på en sådan måde, at den ikke 
fjerner konkurrenceincitamentet til at 
opnå endnu lavere priser. 

Or. en

Ændringsforslag 68
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af et europæisk socialt, 
kulturelt og uddannelsesmæssigt område, 
der bygger på mobilitet for enkeltpersoner, 
bør forbedre kommunikationen mellem 
personer med henblik på at skabe et reelt 
"Europa for Borgerne".

(3) Oprettelsen af et europæisk socialt, 
uddannelsesmæssigt, kulturelt og 
iværksættermæssigt område, der bygger på 
mobilitet for enkeltpersoner og digitale 
data, bør forbedre kommunikationen 
mellem personer med henblik på at skabe 
et reelt "Europa for Borgerne".

Or. en

Ændringsforslag 69
Ioan Enciu

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør benyttes en fælles tilgang til 
at sikre, at brugere af jordbaserede 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtelefonitjenester i Unionen, når de 
foretager eller modtager taletelefoniopkald, 
hvorved konkurrencen mellem 
mobiludbyderne, for så vidt angår 
roamingtjenester, styrkes, der opnås et højt 
forbrugerskyttelsesniveau, og tilskyndelsen 
til innovation og forøgelsen af forbrugernes 
valgmuligheder bevares. I lyset af de 
involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for denne fælles tilgang, således at 
mobiludbyderne kan operere inden for ét 
sammenhængende regelsæt baseret på 
objektive kriterier.

(14) Der bør benyttes en fælles, 
harmoniseret tilgang til at sikre, at brugere 
af jordbaserede offentlige mobiltelefonnet 
under rejse i Unionen ikke betaler for høje 
takster for roamingtelefonitjenester i 
Unionen, når de foretager eller modtager 
taletelefoniopkald, sender tekstbeskeder 
eller bruger internettet, hvorved 
konkurrencen mellem mobiludbyderne, for 
så vidt angår roamingtjenester, styrkes, der 
opnås et højt forbrugerskyttelsesniveau, og 
tilskyndelsen til innovation og forøgelsen 
af forbrugernes valgmuligheder bevares. I 
lyset af de involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for denne fælles tilgang, således at 
mobiludbyderne kan operere inden for ét 
sammenhængende regelsæt baseret på 
objektive kriterier.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Der bør benyttes en fælles tilgang til 
at sikre, at brugere af jordbaserede 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtelefonitjenester i Unionen, når de 
foretager eller modtager taletelefoniopkald, 
hvorved konkurrencen mellem 
mobiludbyderne, for så vidt angår 
roamingtjenester, styrkes, der opnås et højt 
forbrugerskyttelsesniveau, og tilskyndelsen 
til innovation og forøgelsen af forbrugernes
valgmuligheder bevares. I lyset af de 
involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for denne fælles tilgang, således at 
mobiludbyderne kan operere inden for ét 
sammenhængende regelsæt baseret på 
objektive kriterier.

(14) Der bør benyttes en fælles tilgang til 
at sikre, at brugere af jordbaserede 
offentlige mobiltelefonnet under rejse i 
Unionen ikke betaler for høje takster for 
roamingtelefonitjenester i Unionen, når de 
foretager eller modtager taletelefoniopkald 
og etablerer dataforbindelser, hvorved 
konkurrencen mellem mobiludbyderne, for 
så vidt angår roamingtjenester, styrkes, der 
opnås et højt forbrugerskyttelsesniveau, og 
tilskyndelsen til innovation og forøgelsen 
af forbrugernes valgmuligheder bevares. I 
lyset af de involverede tjenesters 
grænseoverskridende karakter er der behov 
for denne fælles tilgang, således at 
mobiludbyderne kan operere inden for ét 
sammenhængende regelsæt baseret på 
objektive kriterier.

Or. en

Ændringsforslag 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Kunder, der bor i grænseområder, 
skal ikke lide under unødvendigt høje 
telefonregninger på grund af utilsigtede 
roaminggebyrer. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger med henblik på at oprette 
en overgangstarifzone for opkald i 
grænseområderne, hvor forbrugerne 
betaler en standardtakst uden hensyn til 
netværkets nationalitet. Disse zoner bør 



AM\887960DA.doc 11/97 PE478.630v01-00

DA

være op til 10 km brede på hver side af 
grænsen.

Or. en

Ændringsforslag 72
Miloslav Ransdorf

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Det er også vigtigt at sikre, at 
mobiloperatørerne ikke forværrer 
arbejdsforholdene inden for sektoren som 
følge af denne forordning.

Or. {CS}cs

Ændringsforslag 73
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 a) Det første flerårige 
radiofrekvenspolitikprogram, der er 
fastsat ved [Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. .../.../EU] vil bane vej 
for en udvikling, der vil gøre det muligt 
for EU at indtage en global førerrolle i 
forbindelse med bredbåndshastigheder, 
mobilitet, dækning og kapacitet, hvilket vil 
fremme opståen af nye 
forretningsmodeller og teknologier og 
mindske de strukturelle årsager til 
roaming.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 b) Paneuropæiske licensauktioner 
kan stimulere udviklingen af et fælles 
europæisk telekommunikationsmarked 
uden roaming.

Or. en

Ændringsforslag 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14 b) For at løse problemet med utilsigtet 
roaming bør de nationale udbydere 
ligeledes være forpligtet til at udbyde 
tilstrækkeligt stærke signaler i områder, 
hvor dækningen er dårlig.

Or. en

Ændringsforslag 76
Ioan Enciu

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 

(18) Hvis der skal udvikle sig et mere 
effektivt, integreret og konkurrencepræget 
marked for roamingtjenester, bør der ikke 
være restriktioner, der forhindrer 
virksomheder i effektivt at forhandle sig til 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 77
Francesco De Angelis

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, især fra virtuelle netoperatører. 
Det vil også lette udviklingen af 
paneuropæiske tjenester. Reglerne
vedrørende de elektroniske 
kommunikationsnet, især direktiv 
2002/21/EF og direktiv 2002/19/EF, 
tillader ikke, at problemet klares ved at 
pålægge operatører, der har en stærk 
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markedsposition, forpligtelser.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jens Rohde

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 
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.

(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 på en 
ikkeforskelsbehandlende måde og 
udbydes på lige vilkår og betingelser og i 
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.

Or. en

Ændringsforslag 79
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
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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 
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.

(19) Derfor bør der indføres regler, der gør 
det obligatorisk at imødekomme rimelige 
anmodninger om adgang på engrosniveau,
på ikkeforskelsbehandlende vilkår, til 
offentlige mobilkommunikationsnet med 
henblik på udbud af roamingtjenester, også 
i form af afvigelser fra direktiv 
2002/21/EF og direktiv 2002/19/EF. 
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 
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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Jean-Pierre Audy

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 

(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 være 
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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 
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.

proportionale og afpasset behovet hos 
dem, der anmoder om adgang, det være 
sig netoperatører, virtuelle 
mobilnetoperatører eller detailleddet. De
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 
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.

Or. fr

Begrundelse

Adgangsretten skal holdes inden for rimelige og passende grænser. Detailleddet kan ikke få 
adgang til de samme netværksressourcer som virtuelle operatører (fuld MVNO). Der bør 
derfor skelnes mellem de forskellige typer ansøgere i forbindelse med gennemgang af 
anmodningerne.

Ændringsforslag 81
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En forpligtelse vedrørende engrossalg 
af roamingtjenester bør omfatte adgang til 
alle de elementer og faciliteter, der er 
nødvendige for at gøre det muligt at 
udbyde roamingtjenester, herunder: adgang 
til netelementer og tilhørende faciliteter, 
adgang til relevante softwaresystemer, 
herunder driftsstøttesystemer, adgang til 

(20) En forpligtelse vedrørende engrossalg 
af roamingtjenester bør omfatte adgang på 
ikkeforskelsbehandlende vilkår til alle de 
elementer og faciliteter, der er nødvendige 
for at gøre det muligt at udbyde 
roamingtjenester, også i form af afvigelser 
fra direktiv 2002/19/EF, herunder: adgang 
til netelementer og tilhørende faciliteter, 
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informationssystemer eller databaser til 
forhåndsbestilling, levering, bestilling, 
vedligeholdelses- og reparationsbestilling 
samt fakturering, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
mobilnet og adgang til virtuelle 
nettjenester.

adgang til relevante softwaresystemer, 
herunder driftsstøttesystemer, adgang til 
informationssystemer eller databaser til 
forhåndsbestilling, levering, bestilling, 
vedligeholdelses- og reparationsbestilling 
samt fakturering, adgang til 
nummerkonvertering eller systemer, der 
tilbyder tilsvarende funktioner, adgang til 
mobilnet og adgang til virtuelle 
nettjenester.

Or. en

Ændringsforslag 82
András Gyürk

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. 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. De 
strukturelle løsninger, der er anført i dette 
dokument, kan være en løsning på den 
manglende konkurrence på 
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roamingmarkedet. Før der indføres en 
forbrugervenlig strukturel løsning, bør 
Kommissionen nøje overveje disse 
foranstaltninger for at sikre, at den 
kritiske masse, der er nødvendig for at 
opnå fundamentale ændringer på 
markedet, er let tilgængelig, da disse 
løsninger ikke kun bør være attraktive for 
forskellige specifikke brugere, men for 
størstedelen af markedet.

Or. en

Ændringsforslag 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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) I de medlemsstater, hvor deres 
kontrakt om nationale mobiltjenester er 
indgået, bør forbrugerne kunne vælge at 
købe detailroamingtjenester adskilt fra 
deres mobilpakke med indenlandske 
tjenester. Forbrugerne bør kunne vælge en 
anden udbyder til at levere 
detailroamingtjenester uden at skifte 
nummer og på en måde, der sikrer 
interoperabilitet mellem tjenesterne, idet 
der overalt i Unionen tilbydes 
detailroamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 a) Forbrugerne i EU bruger i stadig 
større omfang mobildatatjenester i deres 
hjemland. De høje priser på dataroaming 
forhindrer dog kunderne i at bruge 
mobildatatjenester, når de rejser inden for 
EU. Der bør derfor træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at der ikke 
stilles hindringer i vejen for brug af 
alternative dataroamingtjenester, især i 
form af særskilt salg eller midlertidig 
brug af lokale dataroamingtjenester. I 
forbindelse med midlertidig brug af lokale 
dataroamingtjenester bør mobilbrugerne 
have adgang til lokalt udbudte 
mobildatatjenester, uanset eksisterende 
roamingkontrakter eller aftaler med 
udbyderen af nationale 
mobilkommunikationstjenester og uden at 
blive opkrævet ekstra gebyrer af disse.

Or. en

Ændringsforslag 85
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 a) Forbrugernes og erhvervslivets 
efterspørgsel efter mobildatatjenester er 
eksploderet i de seneste år. Som følge af 
de høje dataroaminggebyrer er 
forbrugernes og erhvervslivets anvendelse 
af disse tjenester dog alvorligt begrænset 
på tværs af EU's grænser. På grund af 
markedets umodenhed og den hurtige 
vækst i forbrugernes efterspørgsel efter 
dataroaming vil regulerede 
forbrugerpriser måske fastholde priserne 
på et niveau omkring de foreslåede 
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prislofter, som det er set i forbindelse med 
den nuværende regulering, i stedet for at 
presse dem yderligere nedad, hvilket 
således understreger behovet for 
yderligere reformer.

Or. en

Ændringsforslag 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 b) Der findes flere måder at indføre 
faciliteter til særskilt salg af 
roamingtjenester og midlertidig adgang til 
lokale dataroamingtjenester. 
Forordningen bør ikke påbyde nogen 
bestemt teknisk løsning med hensyn til 
disse faciliteter, men bør i stedet fastsætte 
særlige krav, som disse faciliteter skal 
opfylde for at sikre den mest 
virkningsfulde og effektive løsning eller 
kombination af løsninger. Disse krav skal 
især sikre en effektiv konkurrence til 
fordel for de europæiske forbrugere, 
herunder storforbrugere af datatjenester.

Or. en

Ændringsforslag 87
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22 b) I forbindelse med den øgede 
udbredelse af WiFi-hotspots bør der 
træffes passende foranstaltninger for at 



AM\887960DA.doc 21/97 PE478.630v01-00

DA

fremme særskilt salg eller midlertidig 
brug af lokale dataroamingtjenester. 
Udbydere af nationale 
mobilkommunikationstjenester bør tillade, 
at deres kunder, uden ekstra gebyrer, kan 
få midlertidig adgang til lokale 
datatjenester udbudt af alternative 
udbydere af lokale dataroamingtjenester, 
samtidig med at de selv fortsat leverer 
taletelefoni- og sms-roaming. Dette bør 
være muligt uanset kontrakten med den 
nationale mobilkommunikationsudbyder. 
Udbyderen af lokale dataroamingtjenester 
i et besøgt land bør ikke forskelsbehandle 
udenlandske besøgende, men tilbyde 
datatjenester på de samme vilkår og 
betingelser, som de tilbyder nationale 
kunder.

Or. en

Ændringsforslag 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

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 
interesseparter udstikke retningslinjer for 
udvikling af de tekniske elementer i en 
facilitet, der muliggør særskilt salg af 

(23) Der bør etableres et øget samarbejde 
og en bedre koordinering mellem 
mobilnetoperatørerne for at gøre det
teknisk muligt at sikre en koordineret og 
sund teknisk udvikling i forbindelse med 
særskilt udbud af roamingtjenester og 
adgang til lokale dataroamingtjenester 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 



PE478.630v01-00 22/97 AM\887960DA.doc

DA

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.

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 sådanne 
faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver denne løsning for 
roamingtjenester, at operatørerne får en 
rimelig periode til at tilpasse deres 
systemer rent teknisk, og derfor vil den
først føre til et ægte indre marked med 
tilstrækkelig konkurrence efter et vist 
tidsrum. Af denne grund bør prislofterne 
for engrostakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester såvel som 
sikkerhedslofterne for disse tjenester på 
detailniveau midlertidigt opretholdes på et 
passende niveau for at sikre, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares i en overgangsperiode, mens de 

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver indførelsen af faciliteter 
til særskilt salg af roamingtjenester, at 
operatørerne får en rimelig periode til at 
tilpasse deres systemer rent teknisk, og 
derfor vil faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester først føre til et ægte indre 
marked med tilstrækkelig konkurrence 
efter et vist tidsrum. Af denne grund bør 
prislofterne for engrostakster for 
taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester 
såvel som sikkerhedslofterne for disse 
tjenester på detailniveau midlertidigt 
opretholdes på et passende niveau for at 
sikre, at de eksisterende fordele for 
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strukturelle løsninger gennemføres; 
herefter kan lofterne eventuelt ophæves.

forbrugerne bevares i en overgangsperiode, 
mens de strukturelle løsninger 
gennemføres; herefter kan lofterne 
eventuelt ophæves.

Or. en

Ændringsforslag 90
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver denne løsning for 
roamingtjenester, at operatørerne får en 
rimelig periode til at tilpasse deres 
systemer rent teknisk, og derfor vil den 
først føre til et ægte indre marked med 
tilstrækkelig konkurrence efter et vist 
tidsrum. Af denne grund bør prislofterne 
for engrostakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester såvel som 
sikkerhedslofterne for disse tjenester på 
detailniveau midlertidigt opretholdes på et 
passende niveau for at sikre, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares i en overgangsperiode, mens de 
strukturelle løsninger gennemføres; 
herefter kan lofterne eventuelt ophæves.

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver denne løsning for 
roamingtjenester, at operatørerne får en 
rimelig periode til at tilpasse deres 
systemer rent teknisk, og derfor vil den 
først føre til et ægte indre marked med 
tilstrækkelig konkurrence efter et vist 
tidsrum. Af denne grund bør prislofterne 
for engrostakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester såvel som 
sikkerhedslofterne for disse tjenester på 
detailniveau midlertidigt opretholdes på et 
passende niveau for at sikre, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares i en overgangsperiode, mens de 
strukturelle løsninger gennemføres; 
herefter kan lofterne eventuelt ophæves. Af 
samme årsag bør forpligtelsen til særskilt 
salg af roamingtjenester de første 12 
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måneder efter ikrafttrædelsen kun 
omfatte virtuelle mobilnetudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 91
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver denne løsning for 
roamingtjenester, at operatørerne får en 
rimelig periode til at tilpasse deres 
systemer rent teknisk, og derfor vil den 
først føre til et ægte indre marked med 
tilstrækkelig konkurrence efter et vist 
tidsrum. Af denne grund bør prislofterne 
for engrostakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester såvel som 
sikkerhedslofterne for disse tjenester på 
detailniveau midlertidigt opretholdes på et 
passende niveau for at sikre, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares i en overgangsperiode, mens de 
strukturelle løsninger gennemføres; 
herefter kan lofterne eventuelt ophæves.

(24) Det vurderes, at særskilt salg af 
roamingtjenester kun kan fungere fuldt ud i 
praksis, hvis det sammenkædes med 
forpligtelsen til engrossalg af 
roamingtjenester, der vil gøre det lettere for 
nye og eksisterende virksomheder, 
herunder virksomheder, der udbyder 
roamingtjenester på tværs af grænserne, at 
få adgang til markedet. Med denne løsning 
undgår man konkurrenceforvridning 
medlemsstaterne imellem ved at sikre en 
ensartet tilgang til reguleringen og derved 
bidrage til udviklingen af det indre marked. 
Imidlertid kræver denne løsning for 
roamingtjenester, at operatørerne får en 
rimelig periode til at tilpasse deres 
systemer rent teknisk, og derfor vil den 
først føre til et ægte indre marked med 
tilstrækkelig konkurrence efter et vist 
tidsrum. Af denne grund bør prislofterne 
for engrostakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester såvel som 
sikkerhedslofterne for disse tjenester på 
detailniveau midlertidigt opretholdes på et 
passende niveau for at sikre, at de 
eksisterende fordele for forbrugerne 
bevares i en overgangsperiode, mens de 
strukturelle løsninger gennemføres. Disse 
sikkerhedslofter bør også tage hensyn til 
de målsætninger, der er fastsat i artikel 8 i 
"rammedirektivet", især behovet for at 
fremme effektive investeringer og 
innovation samt i Kommissionens 
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meddelelse af 26. august 2010 om en 
digital dagsorden for Europa 
KOM(2010)0245), især 
bredbåndsdækning og mobilnettenes 
mulige bidrag hertil; herefter kan lofterne 
eventuelt ophæves.

Or. fr

Begrundelse

Takststrukturen bør indrettes således, at operatørerne sikres en fortjeneste, der er 
tilstrækkelig stor til, at de kan leve op til de dækningsforpligtelser, de pålægges af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24 a) I betragtning af, at 
roamingpriserne fortsat kan anses for en 
hindring for det indre marked for 
telekommunikation, og at det er en 
målsætning i den digitale dagsorden for 
Europa, at forskellene mellem 
roamingtaksterne og de nationale 
telekommunikationstakster skal nærme 
sig nul inden 2015, bør udbyderne have 
mulighed for at nå dette mål ad 
frivillighedens vej. Udbydere, der for alle 
deres tjenesters vedkommende tilbyder 
alle deres kunder roamingtakster, der 
ligger ganske tæt på dem, de opkræver for 
nationale telefoni-, sms- og datatjenester 
inden den 1. juli 2014, bør derfor fritages 
for forpligtelsen til at indføre tekniske 
foranstaltninger til særskilt salg af 
roamingtjenester. Det takstniveau, der er 
nødvendigt for at opnå fritagelse, bør 
defineres af Kommissionen i form af 
delegerede retsakter på baggrund af 
BEREC's udtalelse, efter at 
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interessenterne er blevet hørt på passende 
vis.

Or. en

Ændringsforslag 93
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Udbydere, der opkræver 
roamingtakster, der svarer til de nationale 
takster, bør fritages for forpligtelsen til at 
udbyde særskilt salg af roamingtjenester, 
idet denne fritagelse er underlagt de af 
medlemsstaterne pålagte forpligtelser 
vedrørende mobildækning.

Or. fr

Begrundelse

Takststrukturen bør indrettes således, at operatørerne sikres en fortjeneste, der er 
tilstrækkelig stor til, at de kan leve op til de dækningsforpligtelser, de pålægges af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Forslag til forordning
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 

(26) Indtil de strukturelle løsninger har 
medført tilstrækkelig konkurrence på 
roamingmarkedet, som vil medføre 
nedsættelser af engrostaksterne, som vil 
blive videregivet til forbrugerne, består 
den mest effektive og forholdsmæssige 
tilgang til regulering af taksterne for at 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 95
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
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) 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/takst pr. 
gigabyte 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. en

Ændringsforslag 96
Ioan Enciu

Forslag til forordning
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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 
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 informere kunderne 
om eurotariffen og tilbyde alle deres 
roamingkunder en eurotarif.

Or. en

Ændringsforslag 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 fastsættes således, at det maksimerer 
det konkurrencemæssige udbytte af den 
strukturelle løsning til gavn for 
forbrugerne; detailsikkerhedsloftet bør 
derfor fastsættes på et niveau, der er tre 
gange højere end engrossikkerhedsloftet, 
for at sikre tilstrækkeligt rum til at 
tiltrække nye aktører til det nye 
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roamingmarked. Sikkerhedsloftet 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

Ændringsforslag 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. I henhold til 
BEREC's beregningsmetode, hvor 
detailsikkerhedsloftet er tre gange højere 
end engrossikkerhedsloftet, vil en margen 
på 200 % sikre, at der kommer nye 
aktører ind på markedet, og at der bliver 
større konkurrence. Sikkerhedsloftet bør 
derfor fastsættes i overensstemmelse 
hermed, 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.

Or. en
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Ændringsforslag 99
Jean-Pierre Audy

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 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 den del af taksten, der 
opkræves for leverance af tillægstjenester.

Or. en

Begrundelse

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Ændringsforslag 100
Robert Goebbels

Forslag til forordning
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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 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 den del af taksten, der 
opkræves for tillægstjenester, men kun for 
taksterne for tilslutningen til sådanne 
tjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at tydeliggøre, at kommunikationstaksterne for tillægstjenester er omfattet af 
denne forordning, men ikke gebyrerne for selve tjenesterne.

Ændringsforslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Denne lovgivningsmæssige tilgang 
bør være enkel at gennemføre og overvåge 
for at lette den administrative byrde mest 
muligt både for de udbydere, som berøres 
af de krav, den stiller, og for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der har til opgave at 

(29) Denne lovgivningsmæssige tilgang 
bør være enkel at gennemføre og overvåge 
for at lette den administrative byrde mest 
muligt både for de udbydere, som berøres 
af de krav, den stiller, og for de nationale 
tilsynsmyndigheder, der har til opgave at 
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overvåge og håndhæve den. Den bør også 
være gennemskuelig og umiddelbart 
forståelig for alle mobiltelefonkunder i 
Unionen. Desuden bør den skabe sikkerhed 
og forudsigelighed for de udbydere, som 
tilbyder engros- og detailroamingtjenester. 
De maksimale minuttakster på engros- og 
detailniveau bør derfor fastsættes i denne 
forordning.

overvåge og håndhæve den. Den bør også 
være gennemskuelig og umiddelbart 
forståelig for alle mobiltelefonkunder i 
Unionen. Desuden bør den skabe sikkerhed 
og forudsigelighed for de udbydere, som 
tilbyder engros- og detailroamingtjenester. 
De maksimale minuttakster/takster pr. 
gigabyte på engros- og detailniveau bør 
derfor fastsættes i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 102
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Den således fastlagte maksimale 
gennemsnitlige minuttakst på 
engrosniveau bør tage hensyn til de 
forskellige elementer, der indgår i et 
roamingopkald i Unionen, herunder 
udgifter til originering og terminering af 
opkald over mobilnet, samt overheads og 
udgifter til signalering og transit. Det mest 
hensigtsmæssige benchmark for 
originering og terminering af opkald er den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, 
som anvendes af mobilnetudbydere i 
Unionen, og som beregnes på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og offentliggøres af 
Kommissionen. Den maksimale 
gennemsnitlige minuttakst i henhold til 
denne forordning bør derfor fastsættes 
under hensyntagen til den gennemsnitlige 
mobiltermineringstakst, der kan tjene som 
benchmark for de medgåede omkostninger. 
Den maksimale gennemsnitlige minuttakst
på engrosniveau bør nedsættes en gang om 
året for at tage hensyn til de nedskæringer i 
mobiltermineringstaksterne, som de 
nationale tilsynsmyndigheder gennemfører 

(30) Den således fastlagte maksimale 
gennemsnitlige minuttakst/takst pr. 
gigabyte på engrosniveau bør tage hensyn 
til de forskellige elementer, der indgår i et 
roamingopkald i Unionen, herunder 
udgifter til originering og terminering af 
opkald over mobilnet, samt overheads og 
udgifter til signalering og transit. Det mest 
hensigtsmæssige benchmark for 
originering og terminering af opkald er den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, 
som anvendes af mobilnetudbydere i 
Unionen, og som beregnes på grundlag af 
oplysninger fra de nationale 
tilsynsmyndigheder og offentliggøres af 
Kommissionen. Den maksimale 
gennemsnitlige minuttakst/takst pr. 
gigabyte i henhold til denne forordning bør 
derfor fastsættes under hensyntagen til den 
gennemsnitlige mobiltermineringstakst, der 
kan tjene som benchmark for de medgåede 
omkostninger. Den maksimale 
gennemsnitlige minuttakst/takst pr. 
gigabyte på engrosniveau bør nedsættes en 
gang om året for at tage hensyn til de 
nedskæringer i mobiltermineringstaksterne, 
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med regelmæssige mellemrum. som de nationale tilsynsmyndigheder 
gennemfører med regelmæssige 
mellemrum.

Or. en

Ændringsforslag 103
Ioan Enciu

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 med 
sikkerhedslofter bør alle forbrugere uden 
ekstraudgifter eller forhåndsbetingelser 
informeres om og 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.

Or. en

Ændringsforslag 104
Ioan Enciu

Forslag til forordning
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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 
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.

(33) I overgangsperioden med 
sikkerhedslofter bør nye roamingkunder 
aktivt modtage fuldstændige oplysninger 
om de forskellige eksisterende takster for 
roaming i Unionen, herunder de takster, 
som er i 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 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš
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Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35 a) I et marked med få dominerende 
operatører kan det være svært for mindre 
operatører at komme ind på markedet, da 
de kan finde det svært at konkurrere på 
grund af, at de ikke internt kan afholde 
deres engrosroamingomkostninger. 
Derfor bør medlemsstaterne overveje at 
lovgive, således at mindre operatører har 
adgang til markedet. På den anden side 
bør medlemsstaterne ikke indføre 
lovgivning, der begrænser mindre 
operatørers mulighed for at indgå 
alliancer.

Or. en

Ændringsforslag 106
András Gyürk

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 

(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.
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opkaldsetablering allerede er dækket af 
mobiltermineringstaksterne.

Or. en

Ændringsforslag 107
András Gyürk

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 roamingtjenesten 
(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 overalt i 
Unionen ligger på 75 % af prisloftet. For 
engrosprislofterne baseres 75 % -kriteriet 
på trafikubalancen mellem operatører, der 
ikke tilhører samme gruppe. 75 % -kriteriet 
for detailprislofterne skal udregnes for 
hver enkelt roamingtjeneste (taletelefoni-, 
sms- og dataroaming) for sig.

Or. en

Ændringsforslag 108
Ioan Enciu
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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 nem måde.

(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 give deres 
roamingkunder gratis oplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for dem, når de 
foretager eller modtager opkald i en besøgt 
medlemsstat. Desuden bør udbyderne 
aktivt 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.

Or. en

Ændringsforslag 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

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 

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at foretage og modtage 
regulerede roamingopkald i Unionen for at 
hjælpe roamingkunder med at træffe 
afgørelse om brugen af deres mobiltelefon 
under rejse i udlandet og for at garantere, 
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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.

at de er opmærksomme på 
roamingtaksterne, 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.

Or. en

Ændringsforslag 110
Ioannis A. Tsoukalas

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. Alle informationer og 
tilbud skal præsenteres, så de er klare, 
tilstrækkelige, let tilgængelige og let 
sammenlignelige med hensyn til priser og 
tjenestekarakteristika. Hjemmeudbydere 
bør orientere om roamingtakster på 
hensigtsmæssig vis, f.eks. gennem 
regninger, internettet, tv-reklamer eller 
med post. Hjemmeudbydere bør sikre, at 
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eurotariffen og retten til at skifte til og fra 
den.

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.

Or. en

Ændringsforslag 111
András Gyürk

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 
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, eller 
rettere bør de nationale lovgivende 
myndigheder i samarbejde med 
interessenter opfordre til, at der udvikles 
WiFi-hotspots med passende information 
til kunderne, som et billigt eller gratis 
alternativ til dataroaming. Forbrugerne 
bør gives denne information, således at de 
kan træffe et valg på et velinformeret 
grundlag.

Or. en
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Ændringsforslag 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70 a) I grænseområder bør 
mobiloperatører give deres kunder bedre 
information om, hvordan de undgår 
utilsigtede roaminggebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 113
Matthias Groote

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 
give eksempler på 
dataroamingapplikationer, som f.eks. e-
mail, foto, webbrowsing ved at angive 
deres omtrentlige størrelse med hensyn til 
databrug. Derudover bør kunder også 
have adgang til deres brug af 
roamingdata, som mindst opdateres 
dagligt. Dette kan gøres via en 
hjemmeside, en telefontjeneste eller et 
program på den mobile enhed.

Or. de

Ændringsforslag 114
Ioannis A. Tsoukalas
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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 og 
brug af mobilprogrammer ved at angive 
deres omtrentlige størrelse med hensyn til 
databrug.

Or. en

Ændringsforslag 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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.

1. Ved denne forordning indføres en fælles 
tilgang for at fremskaffe et ægte indre 
marked for mobilkommunikation. Det 
første skridt er at skabe en midlertidig 
periode 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 til 
at gøre det muligt helt at afskaffe begrebet 
roaming i hele EU, og dermed sikre ens 
priser i hele EU.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Ændringsforslag 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 118
Ramon Tremosa i Balcells

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning skal være midlertidig 
og kun være i kraft, indtil Kommissionen 
fremsætter forslag om den nødvendige 
lovgivning med henblik på etablering af et 
ægte indre marked i EU for offentlige 
mobilkommunikationsnet og på denne 
måde at fjerne enhver form for 
roaminggebyrer på længere sigt

Or. en

Ændringsforslag 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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 både i og uden for 
Unionen.

Or. en
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Begrundelse

For at undgå chokerende høje regning og sikre information om roamingtariffer skal visse 
kontrolbestemmelser udvides til også at omfatte roamingtjenester, der finder sted uden for 
EU. 

Ændringsforslag 120
Jean-Pierre Audy

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" en operatør, der 
leverer roamingtjenester i Unionen til en 
kunde enten gennem sit eget net eller som 
virtuel mobilnetudbyder, gensælger eller
enhver anden roamingtjenesteudbyder

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 121
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "roaming i Unionen" en roamingkundes d) "roaming i Unionen" en roamingkundes 
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benyttelse af en mobiltelefon eller et andet 
apparat til at foretage eller modtage opkald 
i Unionen eller til at sende eller modtage 
sms'er eller benytte pakkekoblet 
datakommunikation, mens den pågældende 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
den, hvori kundens hjemmenet er 
beliggende, ved brug af aftaler mellem 
udbyderen af hjemmenettet og udbyderen 
af det besøgte net

benyttelse af et apparat til at foretage eller 
modtage opkald i Unionen eller til at sende 
eller modtage sms'er eller benytte 
pakkekoblet datakommunikation, mens den 
pågældende befinder sig i en anden 
medlemsstat end den, hvori kundens 
hjemmenet er beliggende, ved brug af 
aftaler mellem udbyderen af hjemmenettet 
og udbyderen af det besøgte net

Or. fr

Ændringsforslag 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 mms-
beskeder og datakommunikation mellem
to maskiner, transmission og modtagelse 
af regulerede roamingopkald eller 
roaming-sms'er

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).
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Ændringsforslag 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 124
Teresa Riera Madurell

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

m) "alternativ roamingudbyder" en 
hjemmeudbyder, der ikke er den samme 
som den udbyder, der leverer indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, og som 
leverer roamingtjenester til en 
roamingkunde 

Or. en

Ændringsforslag 125
Patrizia Toia



AM\887960DA.doc 47/97 PE478.630v01-00

DA

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

m) "alternativ roamingudbyder" en 
udbyder, der 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

Or. en

Ændringsforslag 126
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 
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

m) "alternativ roamingudbyder" en 
udbyder, der 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

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 127
Jean-Pierre Audy
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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) "direkte engrossalg af roamingtjenester" 
tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller 
tjenester af den besøgte netværksoperatør
for en operatør på nærmere fastlagte 
vilkår, så denne virksomhed kan udbyde 
roamingtjenester til detailkunder

Or. en

Begrundelse

Adgangsforpligtelsen bør dække både direkte salg af roamingtjenester og engrosgensalg af 
roamingtjenester, hvilket giver virtuelle mobilnetoperatører, såvel som mellemhandlere 
mellem mobilnetoperatører og detailudbyder (f.eks. facilitatore, mæglere, osv.) adgang til 
nettet. Derfor bør der være to definitioner: En til "direkte engrossalg af roamingadgang" og 
en til "engrosgensalg af roamingtjenester", som dækker virtuelle mobilnetoperatører og alle 
mellemhandlere mellem mobilnetoperatøren og detailudbyderen (facilitator, mægler, osv.). 
Dette ændringsforslag sikrer konsistens med ændringsforslaget til artikel 3, stk.1.

Ændringsforslag 128
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

Ændringsforslag 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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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

Ændringsforslag 130
Teresa Riera Madurell

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

Ændringsforslag 131
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

udgår
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profil for levering af indenlandske 
mobiltjenester lægges på samme SIM-
kort.

Or. en

Ændringsforslag 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Ændringsforslag 133
Robert Goebbels

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 i forhold til de tekniske løsninger, der kan findes for at 
udskille en roamingtjeneste.
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Ændringsforslag 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o a) "lokal dataroamingtjeneste" betyder 
en roamingtjeneste, der udbydes direkte til 
kunder på et besøgt netværk af en 
mobilnetoperatør, virtuel 
mobilnetoperatør eller gensælger

Or. en

Ændringsforslag 135
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o a) "lokal dataroamingtjeneste" betyder 
en roamingtjeneste, der udbydes direkte til 
kunder på et besøgt netværk af en 
mobiloperatør, virtuel mobilnetoperatør 
eller gensælger

Or. en

Ændringsforslag 136
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o a) "engrosroaminggensalg" betyder 
engrossalg af roamingtjenester på vegne 
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af en operatør, som er en anden end den 
besøgte netoperatør, sædvanligvis dækker 
det over flere besøgte netværk i flere 
medlemsstater 

Or. en

Begrundelse

Adgangsforpligtelsen bør dække både direkte engrossalg af roamingtjenester og 
engrosgensalg af roamingtjenester, hvilket giver virtuelle mobilnetoperatører, såvel som 
mellemhandlere mellem mobilnetoperatører og detailudbyder (f.eks. mæglere, osv.) adgang til 
nettet. Derfor bør der være to definitioner: En til "direkte engrossalg af roamingadgang" og 
en til "engrosgensalg af roamingtjenester", som dækker virtuelle mobilnetoperatører og alle 
mellemhandlere mellem mobilnetoperatøren og detailudbyderen (facilitator, mægler, osv.). 
Dette ændringsforslag sikrer konsistens med ændringsforslaget til artikel 3, stk.1.

Ændringsforslag 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o a) "enkelttakst" betyder en takst som 
alle operatører er forpligtet til at tilbyde, 
og som har identiske priser for 
telefonopkald, sms'er og brug af data 
inden for EU, uanset om kunden benytter 
roaming eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 138
Amalia Sartori, Lara Comi

Forslag til forordning
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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 bør 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 139
Gunnar Hökmark

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. Adgang til engrossalg af 
roamingtjenester skal ydes på 
ikkediskriminerende betingelser og vilkår 
uden forskelsbehandling mellem 
indenlandske og udenlandske operatører, 
herunder også de vilkår og betingelser, 
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der gælder for engrossalg til indenlandske 
mobiltjenester. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 140
Francesco De Angelis

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. Virtuelle mobilnetoperatører 
skal gives samme favorable betingelser 
som andre netoperatører på 
ikkediskriminerende vilkår. 
Bestemmelserne om regulerede 
engrostakster for roamingtjenester i artikel 
6, 8 og 11 finder anvendelse på engrossalg 
af roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 141
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om engrossalg 
af roamingtjenester, herunder anmodninger 

1. Fra den 1. juli 2014 skal
mobilnetoperatører imødekomme alle 
rimelige anmodninger om engrossalg af 
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fra virtuelle mobilnetudbydere og 
gensælgere. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

roamingtjenester, herunder anmodninger 
fra virtuelle mobilnetudbydere og 
gensælgere. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 13 (4)
finder anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 142
András Gyürk

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 ikke begrænse
engrossalg af roamingtjenester til deres 
netværk, medmindre operatøren påviser, 
at en begrænsning er rimelig. 
Bestemmelserne om regulerede 
engrostakster for roamingtjenester i artikel 
6, 8 og 11 finder anvendelse på engrossalg 
af roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 143
Jean-Pierre Audy

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 

1. Mobilnetoperatører skal imødekomme 
alle rimelige anmodninger om direkte
engrossalg af roamingtjenester fra alle 
operatører, herunder anmodninger fra 
virtuelle mobilnetudbydere og 
engrosgensælgere, såvel som alle rimelige 
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roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

anmodninger som engrosgensalg af 
roamingtjenester fra alle virtuelle 
mobilnetoperatører eller detailgensælgere, 
de leverer tjenester til. Bestemmelserne 
om regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en

Begrundelse

Målet er at gøre det klart, at adgangsforpligtelsen dækker både direkte adgang til 
engrosroamingtjenester og engrosroaminggensalg, hvorfor der gives adgang til virtuelle 
mobilnetudbydere, og at gøre det klart, at ikke kun nogle operatører er dækket af 
adgangsforpligtelsen, men alle operatører, samt at sikre at enhver mellemhandler mellem 
mobilnetoperatøren og detailudbyderen (facilitator, mægler, osv.) vil være dækket af 
forpligtelsen til at give adgang, og det under de tilhørende takstgrænser.

Ændringsforslag 144
Jens Rohde

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. Mobilnetoperatører er 
forpligtet til at imødekomme disse 
anmodninger på en ikkediskriminerende 
måde og yde tilsvarende tekniske og 
organisatoriske vilkår og 
betingelser. Bestemmelserne om 
regulerede engrostakster for 
roamingtjenester i artikel 6, 8 og 11 finder 
anvendelse på engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en
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Ændringsforslag 145
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 proportionalitet er garanteret,
adgang til alle netelementer og tilhørende 
faciliteter, relevante tjenester, software og 
informationssystemer, der er nødvendige 
for levering af roamingtjenester til 
kunderne. Yderligere tjenester 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 146
Gunnar Hökmark

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

Or. en
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Ændringsforslag 147
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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 skal 
tildeles inden for en frist på seks måneder, 
fra netoperatøren modtager 
anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 148
Francesco De Angelis

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 
adgang på ikkediskriminerende 
betingelser til alle netelementer og 
tilhørende faciliteter, relevante tjenester, 
software og informationssystemer, der er 
nødvendige for levering af 
roamingtjenester til kunderne, også i 
fravigelse af direktiv 2002/19/EF.

Or. en

Ændringsforslag 149
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
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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 direkte engrossalg af 
roamingtjenester imødekommes senest to 
måneder efter, at netudbyderen har 
modtaget anmodningen. Anmodningen 
skal implementeres inden for en rimelig 
tidsperiode og på mindre end seks 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Perioden på to måneder vedrører kun en vurdering af anmodningen. Det er vigtigt at indføre 
begrebet "rimelig tidsperiode" til brug i næste fase af forhandlingerne om engrossalg af 
roamingtjenester for at sikre, at en teknisk implementering ikke udsættes i urimelig grad.  
Ændringen sikrer også overensstemmelse med den foreslåede ændring af artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 150
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 restriktivt, da der kan være tekniske problemer, som forhindrer en fejlfri, rettidig 
implementering, uden at dette skyldes operatøren.

Ændringsforslag 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt
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Forslag til forordning
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 
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udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
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.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 152
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
alternativ roamingudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

1. Udbydere af indenlandske mobile 
kommunikationstjenester skal gøre det 
muligt for deres kunder at købe 
taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester 
eller at tilgå lokale dataroamingtjenester 
udbudt af enhver alternativ 
roamingudbyder, der tilbyder 
roamingtjenester i en medlemsstat, hvor 
kontrakten eller aftalen om udbud af 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester er indgået 
med kunden.

Or. en

Ændringsforslag 154
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

1. Udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester skal gøre 
det muligt for deres abonnenter at købe 
taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester, 
eller at tilgå lokale dataroamingtjenester 
udbudt af enhver samtrafiktilsluttet 
alternativ roamingudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 155
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hjemmeudbydere skal gøre det muligt 
for deres abonnenter at købe taletelefoni-, 
sms- og dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

1. Fra 1. marts 2014 skal 
hjemmeudbydere gøre det muligt for deres 
kunder at købe taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester af enhver alternativ 
roamingudbyder, der har fået adgang til at 
udbyde separate roamingtjenester, som 
nævnt i artikel 5.

Or. en

Begrundelse

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly 
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Ændringsforslag 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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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 
udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester informere 
alle deres roamingkunder om muligheden 
for at framelde sig roamingtjenesterne i 
deres eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester i henhold til stk. 1. 
Roamingkunderne har en frist på to 
måneder til at gøre deres udbyder af 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester bekendt 
med deres valg. Hvis en kunde ønsker at 
skifte til en alternativ udbyder af 
roamingtjenester inden for denne tidsfrist, 
skal dette gennemføres på maksimalt en 
arbejdsdag. 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 157
Francesco De Angelis

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 

2. Fra og med den 1. januar 2014 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder om muligheden for at 
framelde sig roamingtjenesterne i deres 
eksisterende abonnement og vælge at 
benytte en alternativ, virtuel
roamingudbyders, og fra 1. januar 2015 
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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. 

enhver alternativ virtuel 
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

Ændringsforslag 158
Jean-Pierre Audy

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. Inden fristen i stk. 1 skal 
hjemmeudbydere informere alle deres 
roamingkunder på en klar, tilstrækkelig og 
let tilgængelig måde om muligheden for 
midlertidigt eller permanent at benytte en 
alternativ roamingudbyders 
roamingtjenester. Roamingkunder skal 
have ret til midlertidigt eller permanent at 
vælge en alternativ roamingudbyder på et 
hvilket som helst andet tidspunkt i 
overensstemmelse med stk. 3 og 4. 

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør ikke begrænses kun til abonnementer. Forbrugerne bør have mulighed for 
at foretage midlertidig skift, f.eks. når de rejser til udlandet i en kortere periode. Forbrugere 
er som regel mindre villige til at skifte til andre tilbud. For at give dem mulighed for at 
foretage et informeret valg bør hjemmeudbydere forpligtes til at informere deres kunder om 
ændringerne og mulighederne for at vælge en alternativ udbyder af roamingtjenester på en 
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klar og forståelig måde.

Ændringsforslag 159
Silvia-Adriana Ţicău

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. Roamingkundernes 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. 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. Roamingkunder har ret 
til at vælge en alternativ roamingudbyder 
på et hvilket som helst andet tidspunkt i 
overensstemmelse med stk. 3 og 4. 

Or. ro

Ændringsforslag 160
Jean-Pierre Audy

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 

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 en rimelig tidsperiode 
defineret i BEREC's retningslinjer, når 
det handler om at skabe en harmoniseret 
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roamingpriser en eurotariffen, sms-
eurotariffen eller dataeurotariffen, må 
udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

løsning til at udbyde roamingtjenester, 
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

Hvad en "rimelig tidsperiode" er for forbrugerne til at skifte mellem udbydere af 
roamingtjenester afhænger meget af den tekniske løsning. Eftersom BEREC vil definere 
løsningen i sine retningslinjer, foreslås det, at tidsfristen for et skifte defineres sammen i  
retningslinjerne.

Ændringsforslag 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 en alternativ 
roamingudbyder skal være gratis og må 
ikke indebære vilkår eller begrænsninger 
vedrørende andre elementer af 
abonnementet end roamingtjenesten 
udbudt af en alternativ roamingudbyder; 
skiftet skal foretages inden for en
arbejdsdag, bortset fra at udbyderen af 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 en måned.

Or. ro

Ændringsforslag 163
Giles Chichester

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 

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 
tidfrist defineret i BEREC's 
retningslinjer, bortset fra at 
hjemmeudbyderen i tilfælde, hvor en 
roamingkunde, der har abonneret på en 
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udsætte abonnementsskiftet vedrørende 
roamingtjenester i et nærmere fastsat 
tidsrum, dog højst tre måneder.

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 164
Ioannis A. Tsoukalas

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 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 en måned.

Or. en

Ændringsforslag 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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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 
udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester informere 
alle kunder enkeltvis og fuldstændigt om 
muligheden for at vælge en alternativ 
roamingudbyder og ikke hindre, at der 
indgås kontrakt med en alternativ 
roamingudbyder. Kunder, der indgår 
kontrakt med udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester, 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

Ændringsforslag 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

6. Udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationsløsninger 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 
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mobilkommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 167
Lambert van Nistelrooij

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 roamingtakster tilstrækkelig tæt 
på hjemmetakster er.

Or. en

Ændringsforslag 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Hvis kunden abonnerer på lokale 
dataroamingtjenester hos en alternativ 
roamingudbyder i henhold til stk. 1, skal 
udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester fortsat 
levere telefoni- og sms-roamingtjenester 
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med de samme tekniske karakteristika og i 
samme kvalitet, som når kunden anvender 
dataroamingtjenester udbudt af 
udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 169
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Hvis en kunde accepterer et tilbud fra 
sin indenlandske operatør, hvor 
roamingtaksterne er næsten de samme 
som dennes indenlandske takster på 
telefoni-, sms- og datatjenester, 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 offentlig høring 
og i tæt samarbejde med Kommissionen 
skal BEREC inden for tre måneder efter 
vedtagelsen af denne forordning, 
fastlægge retningslinjer for de betingelser 
roamingtakster skal leve op til for at blive 
anset for "næsten ens". Kommissionen, 
under nøje hensyntagen til BEREC's 
retningslinjer og efter høring af de 
relevante nationale lovgivere på området, 
skal uden forsinkelse beslutte om hver 
enkelt operatørs undtagelsesklausuler for 
"næsten ens" finder anvendelse. BEREC 
skal overvåge at alle operatører, som 
beslutter at implementere denne 
undtagelsesklausul, løbende overholder 
de fastlagte retningslinjer.

Or. en
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Ændringsforslag 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Forpligtelserne i stk. 1 til 6 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 
datagjenester 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 171
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
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roamingoperatør, som er blevet givet 
adgang for at kunne levere separate 
roamingtjenester, i henhold til artikel 5, 
stk. 1 til 6 ovenfor. 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 hvad roamingtakster, 
der i væsentligt omfang er tæt på 
indenlandske takser, er. Denne procedure
bør tage højde for de 
dækningsforpligtelser, medlemsstaterne 
har pålagt operatørerne.

Or. en

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.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Ændringsforslag 172
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a.Forpligtelserne i forbindelse med 
telefoni- og sms-roaming fastlagt i stk. 1 
til 6 ovenfor og artikel 5 skal ikke gælde 
for hjemmeudbydere, som tilbyder alle 
deres abonnenter telefoni- og sms-
roamingtakster, der i væsentligt omfang 
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svarer til de takster, indenlandske 
roamingkunder afkræves for telefoni-, 
sms- og datatjenester fra 1. juli 2014. Hvis 
en operatør vælger frivilligt at reducere 
prisen, skal den gælde alle dennes 
takstplaner. BEREC skal, i tæt 
samarbejde med Kommissionen og ikke 
senere end tre måneder efter vedtagelsen 
af denne forordning, fastlægge 
regningslinjer for definitionen af 
roamingtakster, der i væsentligt omfang 
er tæt på indenlandske takster.

Or. en

Ændringsforslag 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. Når en kunde af sin hjemmeoperatør 
tilbydes roamingtakster, der i væsentligt 
omfang er tæt på de indenlandske takster 
for telefoni-, sms- og datatjenester, 
fritages denne operatør for forpligtelsen 
til at tilbyde sine kunder adgang til 
telefoni-, sms- og dataroamingtjenester 
hos en alternativ roamingoperatør.

Or. en

Ændringsforslag 174
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 b. Udbydere af nationale 
mobilkommunikationstjenester bør ikke 
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hindre deres kunder i at få midlertidig 
adgang til lokale datatjenester udbudt af 
alternative udbydere af lokale 
dataroamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 175
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 c. Hjemmeoperatøren skal fortsat 
udbyde telefoni- og sms-roamingtjenester, 
mens kunden midlertidigt benytter en 
lokal datatjeneste med de samme tekniske 
karakteristika, som når kunden bruger 
dataroamingtjenester udbudt af en 
udbyder af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester. Ingen 
ekstraregning skal pålægges nogen 
kunde, som vælger midlertidigt at tilgå en 
lokal datatjeneste hos en alternativ 
udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 c. Den maksimale forskel en operatør 
må have mellem indenlandske takster og 
roamingtakster for at overholde stk. 6 b 
angivet ovenfor, bør fastsættes af 
Kommissionen via en delegeret retsakt på 
baggrund af BEREC's holdning efter at 
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have hørt interessenter inden for en 
rimelig tidsperiode og seneste tre måneder 
efter vedtagelsen af denne forordning. 
Når alle en operatørs roamingtilbud lever 
op til betingelserne i dette stykke, skal stk. 
1 til 6 ovenfor og artikel 5 ikke finde 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 177
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 d. Operatører skal pr. 1. juli 2014 sikre, 
at der er faciliteter til rådighed til at 
kunne lade kunderne tilgå enhver 
udbyders lokale dataroamingtjenester 
midlertidigt, mens de beholder deres 
mobilnummer.

Or. en

Ændringsforslag 178
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 e. Udbydere af lokale 
dataroamingtjenester i et besøgt land bør 
ikke forskelsbehandle roamingkunder, 
men tilbyde datatjenester på vilkår og 
betingelser lignende dem, de tilbyder 
nationale kunder.

Or. en



PE478.630v01-00 78/97 AM\887960DA.doc

DA

Ændringsforslag 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Midlertidig adgang til lokale 

dataroamtjenester
1. Udbydere af nationale 
mobilkommunikationstjenester bør ikke 
hindre deres kunder i at få midlertidig 
adgang til lokale dataroamingtjenester 
udbudt af alternative udbydere af lokale 
mobile dataroamingtjenester uden at 
afmelde deres eksisterende 
dataroamingkontrakt eller -arrangement.
2. Stk. 1 skal ikke gælde, hvis kunder har 
valgt en kontrakt med en alternativ 
roamingudbyder i medfør af artikel 4.
3. Mens kunden midlertidigt anvender 
den lokale dataroamingtjeneste, skal 
udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester fortsat 
levere telefoni- og sms-roamingtjenester 
med de samme tekniske karakteristika og i 
samme kvalitet, som når kunden anvender 
dataroamingtjenester udbudt af 
udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester.
4. Kundens valg midlertidigt at tilgå en 
lokal dataroamingtjeneste hos en 
alternativ udbyder af lokale 
dataroamingtjenester 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.
5. Ethvert midlertidigt skift til en udbyder 
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af lokale dataroamingtjenester i stedet for 
brug af dataroamingtjenester udbudt af 
den indenlandske udbyder af 
mobilkommunikationstjenester og ethvert 
skift tilbage til udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester skal være 
gratis og skal ikke medføre betingelser 
eller begrænsninger forbundet med dele 
af abonnementet, og det skal udføres uden 
forsinkelse.

Or. en

Ændringsforslag 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
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

Ændringsforslag 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Facilitet til særskilt salg af 
roamingtjenester

udgår
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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 
en harmoniseret indførelse af faciliteten.

Or. en
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Ændringsforslag 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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 indre marked for 
telekommunikations udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 184
Gunnar Hökmark

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 indre markeds udvikling 
gennemføres de tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester og til at sikre, at adgang 
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til lokale dataroamingtjenester er effektiv,
samtidigt i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 midlertidige indre 
roamingmarkeds udvikling gennemføres 
de tekniske løsninger vedrørende 
faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester samtidigt i Unionen, og 
disse lever op til følgende kriterier:

a) enhver teknisk løsning skal være 
omkostningseffektiv
b) den skal være udformet på en 
forbrugervenlig måde
c) den skal sikre den højest mulige grad af 
interoperabilitet
d) den skal muliggøre en lokal løsning for 
dataforbrug på en forbrugervenlig måde
e) den skal sikre, at princippet om 
netneutralitet respekteres ved alt 
dataforbrug, især adgang til VOIP og 
lignende tjenester
f) slutbrugerne skal let og hurtigt kunne 
skifte til en alternativ roamingudbyder 
eller mellem forskellige roamingudbydere, 
samtidig med at de kan beholde deres 
mobilnummer
g) EU-borgeres roaming i tredjelande 
samt borgere fra tredjelandes roaming i 
EU må ikke forhindres.

Or. en
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Ændringsforslag 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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, i overensstemmelse med kravene 
i stk. 1, der 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 187
Teresa Riera Madurell

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 

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 
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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.

salg af roamingtjenester kan operatørerne 
navnlig tillade brug af samme SIM-kort og 
brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen 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 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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, i overensstemmelse med 
artikel 4, sørger operatørerne for, at der 
senest den 1. juni 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 og ved brug af samme 
terminal. Prisen på samtrafik og 
supplerende serviceydelser 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 189
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

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. 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. 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 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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-

Med henblik på særskilt salg af 
roamingtjenester sørger operatørerne for, at 
der senest den 1. juli 2014 indføres en 
facilitet, i overensstemmelse med kravene 
i stk. 1, der sikrer, at kunderne kan benytte 
indenlandske mobiltjenester og særskilte 
roamingtjenester, der tilbydes af en 
alternativ roamingudbyder, uden at skifte 
mobilnummer. Prisen på samtrafik skal 
være omkostningsbaseret, og der bør ikke 
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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.

opkræves noget direkte gebyr af 
forbrugerne for brug af denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 191
Jean-Pierre Audy

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 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 skal operatørerne 
opfylde rimelige ønsker om adgang til og 
brug af tilsvarende specifikke 
netelementer og tilhørende faciliteter, 
såsom adgang til samme SIM-kort eller
brug af samme terminal som til 
indenlandske mobiltjenester. Prisen for 
adgang på engrosniveau 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

Reguleringsmæssigt betyder afkobling en adgangsforpligtelse i forbindelse med engrossalg 
på roamingmarkedet. Indførelsen af dette begreb i forordningen medfører en bindende 
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forpligtelse for operatørerne til at tillade særskilt salg af roamingtjenester, mens de tekniske 
detaljer udelades af selve forordningen. Dette bringer forordningen nærmere de velkendte 
reguleringsprocesser (f.eks. inden for rammen af adgangsdirektivet) og giver udtrykkeligt de 
nationale regulerende myndigheder beføjelser til at håndhæve gennemførelsen af denne 
adgangsforpligtelse, navnlig gennem tvistbilæggelsesprocedurer mellem operatører i 
forbindelse med gennemførelsen af afkobling.

Ændringsforslag 192
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 
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. 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.

Or. it

Ændringsforslag 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udbydere af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester må ikke 
forhindre deres kunder i at indgå aftaler 
om tale- og sms-roaming, der benytter sig 
af en alternativ roamingudbyders lokale 
dataroamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med henblik på at muliggøre 
midlertidig adgang til lokale 
dataroamingtjenester, i overensstemmelse 
med artikel 4a, sikrer operatørerne, at 
faciliteterne til at give deres kunder 
midlertidig adgang til lokale 
dataroamingtjenester fra en hvilken som 
helst udbyder, der tilbyder disse tjenester, 
samtidig med at de beholder deres 
mobilnummer og anvender samme 
terminal, er på plads senest den 1. juni 
2014. Autentifikationstjenester skal være 
gratis, og prisen på supplerende 
serviceydelser i forbindelse med 
leveringen af disse faciliteter skal være 
omkostningsbaseret, og der må ikke være 
direkte omkostninger for forbrugerne i 
forbindelse med brugen af denne facilitet.

Or. en

Ændringsforslag 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis udbyderen af indenlandske 
mobilkommunikationstjenester tilbyder 
roamingtjenester i et land, hvor der findes 
en udbyder af lokale 
dataroamingtjenester, må udbyderen af 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester ikke 
nægte sine kunder at indgå aftaler om 
tale- og sms-roamingydelser fra lokale 
dataroamingtjenester i det land, der 
besøges.

Or. en

Ændringsforslag 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For at sikre udviklingen af det indre 
marked skal gennemførelsen af 
faciliteterne omhandlet i stk. 1 og 3, ved 
hjælp af en eller flere tekniske løsninger, 
ske på en harmoniseret måde i hele EU og 
leve op til følgende vigtige krav: 
- kundevenlighed, især ved at gøre det let 
og hurtigt for kunderne at skifte til en 
alternativ roamingudbyder, samtidig med 
at de beholder deres mobilnummer
- opfyldelse af forskellige typer af 
kundeønsker på konkurrencedygtige 
vilkår, herunder til storforbrugere af 
datatjenester
- være konkurrencefremmende, med 
hensyntagen til operatørernes mulighed 
for at udnytte deres infrastrukturelle 
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aktiver og kommercielle aftaler
- være omkostningseffektiv, med 
hensyntagen til fordeling af 
omkostningerne mellem udbyderne af 
indenlandske 
mobilkommunikationstjenester og de 
alternative roamingudbydere
- være i stand til at virkeliggøre 
forpligtelsen til at give forbrugerne 
muligheden for at vælge en alternativ 
roamingudbyder inden for tidsfristen 
fastsat i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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.

6. 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 samt for den facilitet, der 
skal sikre adgang til lokale 
dataroamingtjenester. Efter begrundet 
anmodning fra BEREC kan Kommissionen 
forlænge denne frist. Om nødvendigt kan 
BEREC, efter høring af de berørte parter 
og i tæt samarbejde med Kommissionen, 
opdatere retningslinjerne.

Or. en
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Ændringsforslag 198
Gunnar Hökmark

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 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 samt for den facilitet, der 
skal sikre adgang til lokale 
dataroamingtjenester. Efter begrundet 
anmodning fra BEREC kan Kommissionen 
forlænge denne frist.

Or. en

Ændringsforslag 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 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. De harmoniserede 
tekniske løsninger skal være i 
overensstemmelse med de krav, der 
fremgår af stk. 1. Efter begrundet 
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anmodning fra BEREC kan Kommissionen 
forlænge denne frist.

Or. en

Ændringsforslag 200
Jean-Pierre Audy

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 en rimelig frist, dog 
højst tre måneder efter vedtagelsen af 
denne forordning, retningslinjer for en 
harmoniseret løsning for et særskilt salg 
af roamingtjenester. Denne løsning skal 
leve op til objektive kriterier og 
minimumskrav, herunder navnlig 
følgende krav:

- samtidig gennemførelse af tekniske 
løsninger i hele EU
- slutbrugerne skal have mulighed for at 
beholde deres mobilnummer
- slutbrugernes skal have mulighed for let 
og hurtigt at skifte til en alternativ 
roamingudbyder og mellem forskellige 
roamingudbydere, samtidig med at de kan 
beholde deres indenlandske operatør
- EU-borgere skal teknisk have mulighed 
for fortsat roaming i tredjelande og 
tredjelandsstatsborgere skal have 
mulighed for fortsat roaming i EU
- teknisk gennemførlighed
- proportional fordeling af omkostninger 
på hver part
- konkurrencepåvirkning (både på detail-
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og engrosniveau)
- netintegritet (herunder 
brugerautentifikation og identifikation) 
og
- beskyttelse af operatørernes 
kommercielle og personlige data
BEREC’s retningslinjer skal navnlig 
omfatte tekniske aspekter 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.

BEREC skal løbende vurdere 
retningslinjerne og, med hensyntagen til 
deres praktiske anvendelse, om 
nødvendigt udstede reviderede 
retningslinjer for at opfylde de væsentlige 
krav på en mere effektiv måde.

Or. en

Begrundelse

Selv om den tekniske løsning bør fastsættes i BEREC's retningslinjer, bør selve forordningen 
indeholde en række objektive kriterier, som den harmoniserede afkoblingsløsning skal 
opfylde, for at vejlede BEREC's arbejde.

Ændringsforslag 201
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

Om nødvendigt skal 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.

Kommissionen har, efter at have hørt 
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BEREC og relevante parter, beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter, i 
overensstemmelse med artikel 18a, for at 
etablere harmoniserede tekniske løsninger 
med henblik på såvel faciliteten til salg af 
særskilte roamingtjenester som 
harmoniserede procedurer for skift af 
udbyder af roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 202
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der nægtes adgang, kan den 
forurettede part indgive sagen i henhold 
til tvistbilæggelsesproceduren, som der 
henvises til i artikel 20 og 21 i direktiv 
2002/31/EF. Ved bilæggelse af en sådan 
tvist skal de nationale regulerende 
myndigheder tage videst muligt hensyn til 
BEREC's retningslinjer, som fastsat i 
artikel 3 i forordning 1211/2009, samt 
gennemførelsesretsakter, hvor det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at nævne de bestemmelser i rammedirektivet, der giver de nationale 
regulerende myndigheder mulighed for at håndhæve bestemmelser som adgangsforpligtelsen.

Ændringsforslag 203
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når alle en operatørs tilbud opfylder 
betingelserne fastsat i artikel 4, stk. 6a, 
kan andre operatørers ønsker om adgang 
til og anvendelse af denne operatørs 
tilsvarende specifikke netelementer og 
tilhørende faciliteter med det formål at 
sælge særskilte roamingtjenester, som 
beskrevet i artikel 4, stk. 1 til 6, afslås.

Or. en

Begrundelse

Visse operatører virker klar til at tilbyde deres kunder roamingpriser, der ligger tæt på de 
nationale priser for at undgå investeringer i forbindelse med gennemførelsen af 
afkoblingstiltagene. Dette kan direkte komme forbrugerne til gode, uden at de behøver at 
indgå en særskilt kontrakt om roamingtjenester. Konkret kan operatører, der eksempelvis 
tilbyder brug af en betydelig del af de nationale tjenester fra deres pakkeløsninger i 
forbindelse roamingtjenester, eller kun opkræver en moderat højere pris for roamingtjenester, 
drage fordel af en sådan undtagelse. Undtagelsen skal være knyttet til den enkelte løsning, og 
de krav, der skal opfyldes, skal være tilstrækkeligt strenge til, at kunden ikke har ulempe af 
den manglende mulighed for at vælge en alternativ udbyder til roamingtjenester. Ændringen 
sikrer overensstemmelse med den foreslåede ændring af artikel 4, stk. 6a (ny).

Ændringsforslag 204
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre en ensartet gennemførelse af 
stk. 3 kan Kommissionen, med videst 
muligt hensyn til BEREC's retningslinjer, 
vedtage gennemførelsesretsakter til 
yderligere harmonisering af de praktiske 
foranstaltninger med henblik på at 
muliggøre særskilt salg af 
roamingtjenester. Sådanne mulige 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der er 
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omhandlet i artikel 5a, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Hvor det er hensigtsmæssigt, og om nødvendigt, kan Kommissionen vedtage yderligere en 
retsgennemførelsesakt vedrørende de praktiske detaljer i forbindelse med særskilt salg af 
roamingtjenester. Denne mulighed kan udgøre et sikkerhedsnet, der kan anvendes til at styrke 
de strukturelle tiltags virkning uden at genåbne forordningen. Muligheden for 
gennemførelsesbeføjelser kan i dette tilfælde være nyttig for at sikre ensartede betingelser ved 
gennemførelsen af afkobslingsforpligtelsen med en juridiske bindende akt, der finder direkte 
anvendelse på operatørerne. En sådan gennemførelsesretsakt kan vedtages af Kommissionen, 
med inddragelse af medlemsstater og nationale regulerende myndigheder, efter at være 
undersøgt af COCOM.

Ændringsforslag 205
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bistås af 
Kommunikationsudvalget, som er nedsat i 
henhold til artikel 22 i direktiv 
2002/21/EF. Det er et udvalg som 
defineret i forordning 182/2011.
Når der henvises til dette stykke, anvendes 
artikel 5 i forordning 182/2011.

Or. en

Begrundelse

Hvor det er hensigtsmæssigt, og om nødvendigt, kan Kommissionen vedtage yderligere en 
retsgennemførelsesakt vedrørende de praktiske detaljer i forbindelse med særskilt salg af 
roamingtjenester. Denne mulighed kan udgøre et sikkerhedsnet, der kan anvendes til at styrke 
de strukturelle tiltags virkning uden at genåbne forordningen. Muligheden for 
gennemførelsesbeføjelser kan i dette tilfælde være nyttig for at sikre ensartede betingelser ved 
gennemførelsen af afkobslingsforpligtelsen med en juridiske bindende akt, der finder direkte 
anvendelse på operatørerne. En sådan gennemførelsesretsakt kan vedtages af Kommissionen, 
med inddragelse af medlemsstater og nationale regulerende myndigheder, efter at være 
undersøgt af COCOM. Denne ændring sikrer overensstemmelse med den foreslåede ændring 
af artikel 5, stk. 4c (ny). 
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Ændringsforslag 206
Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Når alle en operatørs løsninger opfylder 
betingelserne fastsat i artikel 4, stk. 6a, 
kan andre operatørers ønske om adgang 
til og anvendelse af denne operatørs 
tilsvarende specifikke netelementer og 
tilhørende faciliteter med det formål at 
sælge særskilte roamingtjenester, som 
beskrevet i artikel 4, stk. 1 til 6, afslås.

Or. en


