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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige 
mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0402),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0190/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter3,

– der henviser til skrivelse af 25. november 2011 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7–0000/2011),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer;

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

                                               
1 JO C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 JO C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1
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 i 
overensstemmelse med de regulerende 
forpligtelser, der fastlægges i denne 
forordning for engrosniveauet, og de 
relevante bestemmelser i 
adgangsdirektivet, som omfatter regler om 
ikke-diskriminering og interoperabilitet, 
og der bør tages hensyn til de forskellige 
omkostningselementer, der er forbundet 
hermed. En ensartet reguleringstilgang på 
dette område vil sikre, at der ikke opstår 
konkurrenceforvridning medlemsstaterne 
imellem.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til sammenhængen og retssikkerheden bør det præciseres, at de relevante 
bestemmelser i adgangsdirektivet, bl.a. om ikke-diskriminering og interoperabilitet, også 
finder anvendelse på de tekniske aspekter omkring adgang i denne forordning.
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Ændringsforslag 2
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 
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.

(20) En forpligtelse vedrørende engrossalg 
af roamingtjenester bør i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i adgangsdirektivet 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 
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 3
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 

(22) Forbrugerne bør på en 
forbrugervenlig måde kunne vælge at købe 
roamingtjenester adskilt fra deres 
mobilpakke med indenlandske tjenester. 
Der er i øjeblikket flere måder, hvorpå en 
facilitet for særskilt salg af 
roamingtjenester kunne gennemføres 
teknisk, herunder dobbelt IMSI (to 
særskilte internationale identiteter for 
mobilabonnenten på samme SIM-kort), 
enkelt IMSI (deling af en international 
identitet for mobilabonnenten mellem 
hjemmeudbyderen og roamingudbyderen) 



PE476.117v01-00 8/42 PR\885090DA.doc

DA

samme kvalitet. og kombinationer af dobbelt eller enkelt 
IMSI, hvor abonnenten har ret til at skifte 
til en udbyder i et besøgt land (lokal 
"breakout").  Mens denne forordning 
ikke bør fastlægge nogen bestemt teknisk 
løsning for at nå målet om at muliggøre 
særskilt salg af roamingtjenester, men i 
stedet bør bane vejen for den mest 
effektive løsning, herunder kombinerede 
løsninger, der skal udarbejdes af BEREC 
i nært samarbejde med Kommissionen, 
bør der fastlægges væsentlige krav til de 
tekniske karakteristika, som enhver 
facilitet for særskilt salg af 
roamingtjenester bør opfylde. Disse 
væsentlige krav bør omfatte, at der på en 
koordineret måde i hele EU indføres 
mulighed for, at forbrugerne hurtigt og 
nemt kan vælge en anden udbyder til at 
levere roamingtjenester uden at skifte 
nummer, idet der overalt i Unionen 
tilbydes roamingtjenester af samme 
kvalitet. Der bør desuden ikke lægges 
hindringer i vejen for roaming uden for 
Unionen eller for tredjelandsstatsborgeres 
roaming i Unionen. Det følger af de 
væsentlige krav, at enhver teknisk løsning 
bør sikre interoperabilitet mellem 
tjenesterne.

Or. en

Begrundelse

Forordningen bør fastlægge de væsentlige kriterier, som enhver facilitet for særskilt salg af 
roamingtjenester bør opfylde, men ikke foreskrive nogen specifik teknologisk metode.

Ændringsforslag 4
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 

(65) For at sikre, at de regulerende 
forpligtelser vedrørende engros- og 
detailtakster for taletelefoni-, sms- og 
dataroamingtjenester ikke opretholdes 



PR\885090DA.doc 9/42 PE476.117v01-00

DA

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

længere end nødvendigt, efter at de 
strukturelle løsninger er kommet fuldt på 
plads, og der har udviklet sig tilstrækkelig 
konkurrence på roamingmarkedet, tager 
Kommissionen denne forordnings 
funktion op til revision i 2016 og 
vurderer, om målene i denne forordning 
er nået.

Or. en

Begrundelse

Lofterne over engros- og detailtaksterne bør først ophæves, når der er effektiv konkurrence. 
Denne beslutning bør derfor træffes i forbindelse med den revision, der bør foretages i 2016, 
således at der er tilstrækkelig tid til, at konkurrencen på grundlag af de strukturelle 
foranstaltninger kan udvikle sig.

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 66 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(66a) Der er væsentlige forskelle mellem 
regulerede roamingtakster i Unionen og 
roamingtakster for forbrugere, når de 
rejser uden for Unionen; sidstnævnte 
takster er fortsat høje sammenlignet med 
priserne i Unionen. Da der ikke findes en 
sammenhængende tilgang omkring 
gennemskuelighed og 
beskyttelsesforanstaltninger vedrørende 
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roaming uden for Unionen, er 
forbrugerne ikke sikre på, hvilke 
rettigheder de har, og de afskrækkes 
derfor ofte fra at anvende mobiltjenester, 
når de er i udlandet. Dette har indirekte 
en negativ indvirkning på udviklingen af 
det indre marked for roamingtjenester. 
Det er derfor nødvendigt at tage fat på 
dette problem ved at sikre, at visse 
gennemskueligheds- og 
beskyttelsesforanstaltninger også finder 
anvendelse på roamingtjenester, der 
leveres uden for Unionen.

Or. en

Begrundelse

Da der stadig er en fare for, at roamingkunder får ubehagelige overraskelser på regningen,
når de rejser til tredjelande, bør visse beskyttelsesforanstaltninger udvides til også at omfatte 
roamingtjenester (taletelefoni, sms, data) uden for Unionen. Dette ændringsforslag indgår i 
en række ændringsforslag med samme formål. De andre ændringsforslag er følgende: 6, 8-9, 
40-43, 46 (delvis) og 47-50. 

Ændringsforslag 6
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 

(67) For at forbedre gennemsigtigheden i 
detailtaksterne for at anvende 
roamingtjenester og for at hjælpe 
roamingkunder med at træffe afgørelse om 
brugen af deres mobiltelefon under rejse i 
udlandet, når de rejser både i og uden for 
Unionen, bør udbyderne af 
mobiltelefonitjenester gøre det muligt for 
deres roamingkunder nemt og gratis at 
indhente oplysninger om de 
roamingtakster, der gælder for dem, når de 
anvender roamingtjenester i et besøgt 
land. Desuden bør udbyderne efter 
anmodning og gratis give deres kunder, 
forudsat at disse er bosiddende i Unionen,
yderligere oplysninger om minuttaksten 
eller dataenhedstaksten (inklusive moms) 
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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. 

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 7
Forslag til forordning
Betragtning 68

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Afkobling kan ganske vist forbedre gennemsigtigheden med hensyn til taksterne for forskellige 
mobiltjenester, men kan også gøre takststrukturen mere kompleks. Hjemmeudbydere skal 
derfor på en klar måde informere deres kunder om, at de har mulighed for at vælge en 
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alternativ roamingudbyder. Kunderne skal desuden have forståelige og gennemskuelige 
oplysninger om priser og tjenesternes egenskaber.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 71

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 74

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse
En automatisk beskyttelsesmekanisme beskytter i øjeblikket de europæiske forbrugere mod, at 
de får ubehagelige overraskelser på regningen for roamingtjenester. Der bør være samme 
beskyttelsesniveau for kunder, der betaler efterfølgende, og kunder, der betaler forud.
Beskyttelsesmekanismen for kunder, der betaler forud, bør derfor ikke afskaffes.

Ændringsforslag 11
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-

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

roamingopkald, roaming-sms'er eller mms-
beskeder

Or. en

Begrundelse
For at adressere de problemer, som BEREC har konstateret, bør definitionen af 
dataroamingtjeneste ikke gælde for mms-beskeder, men de bør fortsat være omfattet af 
bestemmelserne om gennemskuelighed.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag peger i en bestemt retning (dobbelt IMSI), og ordføreren mener, at 
det teknisk ville være muligt ved hjælp heraf at fremme brugernes valg og konkurrencen. Der 
kunne dog også være andre metoder som f.eks. en kombination af enkelt IMSI og lokal 
"breakout", som kan vise sig at rumme flere fordele generelt set. Forordningen bør principielt 
være neutral i spørgsmålet om, hvilke tekniske midler der skal anvendes for at tilvejebringe 
afkoblingen, og man bør også tage hensyn til, at der i fremtiden kan udvikles nye og mere 
effektive alternative metoder.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Prisen på samtrafik med henblik på 
etablering af den facilitet for særskilt salg 
af roamingtjenester, der er omhandlet i 
artikel 5, skal være omkostningsbaseret.
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Or. en

Begrundelse

Flyttet fra artikel 5, da prisen på samtrafik vedrører prisen i engrosleddet.

Ændringsforslag 14
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.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordningerne for adgang og samtrafik i denne forordning bør være i overensstemmelse med 
adgangsdirektivet (2002/19) for at minimere risikoen for forskellige fortolkninger, der bl.a. 
kunne opstå, hvis man indførte en særskilt definition på adgang i denne forordning. De 
relevante bestemmelser i adgangsdirektivet omfatter forpligtelser vedrørende ikke-
diskriminering og interoperabilitet. Se ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 15
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 tre
måneder efter, at netudbyderen har 
modtaget anmodningen. 

Or. en

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For at sikre en ensartet tilgang til 
regulering af engrossalg af 
roamingtjenester opstiller BEREC i tæt 
samarbejde med Kommissionen 
retningslinjer vedrørende vilkårene for 
engrossalg af roamingtjenester.

4. For at sikre en ensartet tilgang til 
regulering af engrossalg af 
roamingtjenester opstiller BEREC i tæt 
samarbejde med Kommissionen senest 
seks måneder efter denne forordnings 
vedtagelse retningslinjer vedrørende 
vilkårene for engrossalg af 
roamingtjenester.

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. De relevante bestemmelser i 
adgangsdirektivets artikel 3 og 4 
("Generelle bestemmelser for adgang og 
samtrafik" og "Rettigheder og pligter for 
virksomheder"), artikel 9 og 10 
("Forpligtelse vedrørende transparens" 
og "Forpligtelse vedrørende ikke-
diskriminering") og artikel 12 
("Forpligtelser vedrørende adgang til og 
anvendelse af specifikke netfaciliteter") 
finder anvendelse på adgang og samtrafik 
nedenfor.

Or. en

Ændringsforslag 18
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 

1. Fra og med den 1. juli 2014 skal 
hjemmeudbydere gøre det muligt for deres 
abonnenter at købe taletelefoni-, sms- og 
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samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

dataroamingtjenester af enhver 
samtrafiktilsluttet alternativ 
roamingudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 19
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 den i stk. 1 nævnte dato skal 
hjemmeudbydere i en klar, udførlig og 
lettilgængelig form 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. en

Begrundelse

Forbrugerne er i reglen ikke særlig villige til at skifte til andre udbydere. For at forbrugerne 
skal kunne foretage et velinformeret valg, skal hjemmeudbydere på en klar og letforståelig 
måde informere deres kunder om ændringerne og muligheden for at vælge en alternativ 
roamingudbyder.

Ændringsforslag 20
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

4. Ethvert skift til eller fra en alternativ 
roamingudbyder eller mellem alternative 
roamingudbydere skal være gratis og må 
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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.

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

Or. en

Begrundelse

Den periode, inden for hvilken man kan skifte mellem forskellige roamingudbydere, er for 
lang og afspejler ikke forbrugernes forventninger. Derfor bør der kunne foretages et skift 
inden for højst tre arbejdsdage. I tilfælde, hvor kunden abonnerer på en tjenestepakke, som 
omfatter andre roamingpriser end eurotariffen, sms-eurotariffen eller dataeurotariffen, er det 
foreslåede tidsrum på tre måneder for et skift for langt og bør ikke overstige to måneder.

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Se ændringsforslag 22, hvor man behandler det tilfælde, hvor en udbyder forhindrer et skifte 
til en anden udbyder.

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De nationale tilsynsmyndigheder 
anvender deres beføjelser i medfør af 
artikel 16 til bl.a. at sikre, at der træffes 
passende sanktioner over for udbydere, 
herunder en forpligtelse til at yde 
erstatning til abonnenterne, hvis en 
abonnents skift til en alternativ 
roamingudbyder forsinkes, eller der på 
anden måde lægges hindringer i vejen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

I lighed med bestemmelserne om portering i forsyningspligtdirektivet og for at sikre 
overensstemmelse med dette direktiv bør udbydere ikke forpligtes til at lette indgåelsen af 
kontrakter med konkurrenter (en sag, som også afhænger af, hvordan den alternative udbyder 
agerer), men bør underlægges effektive sanktioner, hvis de forhindrer et skifte.

Ændringsforslag 23
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 
opfylder de tekniske løsninger vedrørende 
faciliteten til særskilt salg af 
roamingtjenester navnlig følgende 
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væsentlige krav:

Or. en

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de tekniske løsninger gennemføres 
samtidigt i hele EU

Or. en

Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) slutbrugerne kan beholde deres 
eksisterende mobiltelefonnummer

Or. en

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) slutbrugerne kan let og hurtigt skifte til 
en alternativ roamingudbyder og mellem 
alternative roamingudbydere og samtidig 
bevare deres hjemmeoperatør

Or. en
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Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) EU-borgeres roaming i tredjelande 
eller tredjelandeborgeres roaming i EU 
vanskeliggøres ikke;

Or. en

Begrundelse

Ordlyden i den foreslåede forordning bør forblive neutral, hvad angår den strukturelle 
løsning vedrørende afkobling. Det vil i betragtning af den hastige teknologiske udvikling være 
forhastet at fremme en bestemt løsning, da der kan vise sig mere passende løsninger i 
fremtiden. Forslaget bør fokusere på de væsentlige krav, enhver teknisk løsning skal opfylde, 
herunder at forbrugeren skal kunne bevare det samme nummer. Det følger af de væsentlige 
krav såvel som adgangsdirektivet, at enhver løsning skal give mulighed for en maksimal grad 
af interoperabilitet for at undgå en eventuel teknisk fastlåsning.

Ændringsforslag 28
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 opfylder kravene i stk. 1. Der 
må ikke opkræves noget direkte gebyr af 
slutbrugerne for brug af faciliteten til 
særskilt salg af roamingtjenester.
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Or. en

Ændringsforslag 29
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, der 
opfylder de væsentlige krav, der er 
opstillet i stk. 1, 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.

BEREC tager løbende retningslinjerne op 
til revision og udsteder under 
hensyntagen til deres praktiske 
anvendelse reviderede retningslinjer, hvis 
det er nødvendigt for at opfylde de 
væsentlige krav på en mere effektiv måde.

Or. en

Begrundelse

BEREC bør nøje følge gennemførelsen af disse retningslinjer og udstede reviderede 
retningslinjer, hvis det viser sig, at effektiviteten af de oprindelige retningslinjer bør 
forbedres.

Ændringsforslag 30
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 

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

relevante standarder, der er nødvendig for 
at sikre en harmoniseret indførelse af 
faciliteten.

Kommissionen har beføjelse til efter 
høring af BEREC at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
18a med henblik på at fastlægge 
harmoniserede tekniske løsninger 
vedrørende faciliteten for separate 
roamingtjenester såvel som 
harmoniserede procedurer for skift af 
roamingudbyder.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en juridisk bindende og umiddelbart gældende retsakt bør Kommissionen efter 
høring af BEREC have bemyndigelse (men ikke pligt) til at vedtage delegerede retsakter, der 
kan sikre ensartede betingelser for gennemførelse af faciliteten for separat salg. 
Kommissionen bør kunne vedtage sådanne delegerede retsakter hurtigt.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den detailtakst, eksklusive moms, for en 
eurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af et reguleret roamingopkald, kan variere 
fra roamingopkald til roamingopkald, men 
må pr. 1. juli 2012 ikke overstige 
0,20 EUR pr. minut for ethvert foretaget 
opkald og 0,07 EUR pr. minut for ethvert 
modtaget opkald. Prisloftet for foretagne 
opkald nedsættes til 0,15 EUR og 
0,10 EUR henholdsvis den 1. juli 2013 og 
den 1. juli 2014 og for modtagne opkald til 
0,06 EUR den 1. juli 2013 og 0,05 EUR 
den 1. juli 2014. Disse regulerede 
maksimale detailtakster for eurotariffen 
forbliver gyldige indtil den 30. juni 2017, 
jf. dog artikel 19.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fra og med den 1. juli 2012 må den 
gennemsnitlige engrostakst, som 
udbyderen af et besøgt net må opkræve af 
en kundes hjemmeudbyder for levering af 
en reguleret roaming-sms med originering i 
det besøgte net, ikke overstige 0,03 EUR 
pr. sms, og denne nedsættes pr. 1. juli 
2010 til 0,02 EUR og pr. 1. juli 2014 til 
0,01 EUR. Den regulerede engrostakst for 
levering af regulerede roaming-sms'er 
forbliver 0,01 EUR, indtil forordningen 
udløber, jf. dog artikel 19.
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udløber, jf. dog artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fra og med den 1. juli 2012 må den 
detailtakst (eksklusive moms) for en 
dataeurotarif, som en hjemmeudbyder må 
opkræve af sin roamingkunde for levering 
af en reguleret dataroamingtjeneste ikke 
overstige 0,50 EUR pr. megabyte. 
Prisloftet for dataroamingtjenester 
nedsættes til 0,30 EUR og 0,20 EUR pr. 
megabyte data henholdsvis den 1. juli 2013 
og den 1. juli 2014. Den regulerede 
maksimale detailtakst forbliver derefter 
0,20 EUR pr. megabyte indtil den 30. juni 
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2016, jf. dog artikel 13 og artikel 19. 2017, jf. dog artikel 19.

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Et skift til eller fra en dataeurotarif bør være muligt inden for højst en arbejdsdag. Hvis 
kunden abonnerer på en indenlandsk pakke, der omfatter andre roamingpriser end eurotarif, 
sms-eurotarif eller dataeurotarif, er den foreslåede periode på tre måneder for lang. Denne 
periode bør ikke overstige to måneder.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Hvis konkurrencen udvikler sig som forventet, og priserne falder betydeligt under 
sikkerhedslofterne, bliver disse automatisk mindre vigtige. Det vil rent teknisk være meget 
kompliceret at fastlægge bestemmelser om en fremskyndet ophævelse af lofterne, og 
Kommissionens foreslåede grænse for konkurrence (tærsklen på 75 %) er uklar. Derfor bør 
muligheden for en fremskyndet ophævelse af lofterne være forbundet med en gennemgang, jf. 
artikel 19 (som foreslås udvidet til også at omfatte indberetningskravet for BEREC, som 
Kommissionen foreslår i artikel 13, stk. 1).

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 14 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemskuelighed i detailtaksterne for 
regulerede roamingopkald og roaming-
sms'er

Gennemskuelighed i detailtaksterne for 
roamingopkald og roaming-sms'er

Or. en

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at henlede roamingkundernes 
opmærksomhed på de særlige 
roamingtakster giver hver hjemmeudbyder 
hver af sine roamingkunder basale 
personaliserede takstoplysninger om de 
roamingtakster (inklusive moms), der 
gælder, når kunderne foretager og 

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

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

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne omfatter også det gratis 
nummer, der henvises til i stk. 2, som 
kunden kan ringe til for at få mere 
detaljerede oplysninger og muligheden for 
adgang til alarmtjenester ved gratis at 
benytte det europæiske alarmnummer 112.

Oplysningerne omfatter også det gratis 
nummer, der henvises til i stk. 2, som 
kunden kan ringe til for i relevante tilfælde 
at få mere detaljerede oplysninger og 
muligheden for adgang til alarmtjenester 
ved gratis at benytte det europæiske 
alarmnummer 112.

Or. en
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Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forudbetaling og for kunder, der benytter 
efterbetaling.

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

på en sådan måde, at de er lette at modtage 
og forstå.

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af advarselsbeskedsordningen til også at omfatte lande uden for EU for at 
forhindre ubehagelige overraskelser på regningen.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Denne artikel finder også anvendelse 
på kunder, der bruger 
dataroamingtjenester leveret af en 
hjemmeudbyder uden for EU.

Or. en
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Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Udøvelse af delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter jf. artikel 5 tillægges 
Kommissionen i denne forordnings 
gyldighedsperiode.
3. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
4. En delegeret retsakt træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 
to måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordnings 
funktion op til revision og forelægger efter 

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

en offentlig høring en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2016. Kommissionen vurderer navnlig, om 
målene i denne forordning er nået. I denne 
forbindelse gennemgår Kommissionen 
blandt andet:

Or. en

Begrundelse

Eftersom der gennemføres strukturelle tiltag i 2014, vil det være forhastet at evaluere 
indvirkningen på roamingmarkedet allerede i 2015. Evalueringen bør derfor finde sted senere 
og tidligst i 2016, så man får et bedre billede af, hvordan markedet fungerer. Det er vigtigt, at 
lofterne først fjernes, når der er et konkurrencepræget marked.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– udviklingen i engros- og detailtaksterne 
for levering af taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og den tilsvarende 
udvikling inden for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

– udviklingen og de forventede fremtidige 
tendenser i engros- og detailtaksterne for 
levering af taletelefoni-, sms- og 
datakommunikationstjenester til 
roamingkunder og den tilsvarende 
udvikling inden for 
mobilkommunikationstjenester på nationalt 
plan i de forskellige medlemsstater, opgjort 
separat efter kunder, der betaler forud, og 
kunder, der betaler efterfølgende, samt 
udviklingen i kvaliteten og hastigheden af 
disse tjenester

Or. en

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rapporten viser, at de strukturelle 
foranstaltninger i medfør af denne 

2. Hvis rapporten viser, at 
foranstaltningerne i medfør af denne 
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forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet for at 
rette op på situationen. Kommissionen 
undersøger navnlig, om det er nødvendigt 
at ændre de strukturelle foranstaltninger 
eller forlænge gyldigheden af en eller flere 
af de maksimale detailtakster, der er 
fastlagt i artikel 7, 9 og 12.

forordning ikke er tilstrækkelige til at 
styrke konkurrencen på roamingmarkedet 
til fordel for de europæiske forbrugere, 
fremsætter Kommissionen passende forslag 
for Europa-Parlamentet og Rådet for at 
rette op på situationen. Kommissionen 
undersøger navnlig, om det er nødvendigt 
at ændre de strukturelle foranstaltninger, 
træffe supplerende foranstaltninger eller 
forlænge gyldigheden af en eller flere af de 
maksimale en gros- eller detailtakster, der 
er fastlagt i artikel 6-9 og 11-12.

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen forelægger endvidere 
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der er omhandlet i stk. 1, en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om, hvordan forordningen fungerer. Denne
rapport skal indeholde en gennemgang af 
tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i 
Unionen og en evaluering af fremskridtene 
frem mod opfyldelse af denne forordnings 
mål, blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen forelægger endvidere 
senest to år efter [dato for denne 
forordnings ikrafttræden] og derefter
hvert andet år efter udarbejdelsen af den 
rapport, der er omhandlet i stk. 1, en 
foreløbig rapport for Europa-Parlamentet 
og Rådet om, hvordan forordningen 
fungerer. Hver enkelt rapport skal 
indeholde en gennemgang af tilsynet med 
udbuddet af roamingtjenester i Unionen og 
en evaluering af fremskridtene frem mod 
opfyldelse af denne forordnings mål, 
blandt andet under henvisning til de 
forhold, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at vurdere den 
konkurrencemæssige udvikling på 
roamingmarkederne indsamler BEREC 
jævnligt oplysninger om udviklingen i 
detail- og engrostaksterne for taletelefoni-
, sms- og dataroamingtjenester. Disse 
oplysninger indberettes til Kommissionen 
mindst to gange om året. Kommissionen 
offentliggør oplysningerne.

Or. en

Begrundelse

Gennemgangen bør udskydes et år for at muliggøre en fuldstændig vurdering af 
konkurrenceudviklingen inden for roamingmarkedets forskellige segmenter.  Den bør også 
udvides, således, at Kommissionen forpligtes til ikke kun at overveje en mulig forlængelse af 
beskyttelseslofternes varighed eller en ændring af de strukturelle foranstaltninger, men også 
til at variere beskyttelseslofterne, hvis de ikke kan ophæves, eller indføre yderligere 
strukturelle foranstaltninger.  Kommissionen bør tage udgangspunkt i regelmæssige 
rapporter fra BEREC (en bestemmelse flyttet fra Kommissionens foreslåede artikel 13).
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BEGRUNDELSE

I. Indledning

Millioner af europæiske borgere benytter dagligt mobiltelefoner til at telefonere, sende og 
modtage sms'er eller surfe på internettet. Antallet af brugere af mobile internettjenester stiger 
dagligt. Det betyder, at også antallet af potentielle brugere af roamingtjenester er stadigt 
stigende. F.eks. viste en nylig Eurobarometer-rundspørge, at knap tre fjerdedele af de 
adspurgte havde benyttet sådanne tjenester til at telefonere, sende sms'er eller surfe på 
internettet under deres seneste ophold i udlandet1. 

På trods af denne tendens slukker de fleste europæere for de mobile tjenester, når de opholder 
sig i udlandet, af frygt for at få et chok, når de modtager regningen. Ofte modtager borgerne 
nemlig horrible regninger, når de vender hjem efter at have benyttet mobile tjenester i 
udlandet. Hvad dataroaming angår, mener kun et mindretal på 19 % af de 
mobiltelefonbrugere, der surfer på internettet med deres mobiltelefon, når de er i udlandet, at 
priserne er rimelige2. Ifølge Kommissionen udgør gennemsnitspriserne pr. Megabyte over 2 
EUR, i ekstreme tilfælde sågar op til 12 EUR3. Denne uheldige situation skyldes først og 
fremmest, at der stadig er for lidt konkurrence på roamingmarkedet. 

Overdrevent høje roamingtakster og deraf følgende ringe udnyttelse af roamingtjenester i EU 
er hverken i de europæiske forbrugeres eller den europæiske økonomis interesse. Denne 
udvikling er uforenelig med grundtanken om et digitalt indre marked i EU. 

Det foreliggende forslag til forordning skal derfor afhjælpe denne situation. Kommissionens 
satte sig allerede i den digitale dagsorden for Europa fra 20104 det mål i vid udstrækning at 
harmonisere taksterne for roamingtjenester og indenlandske mobiltjenester inden 2015. Dette 
har Europa-Parlamentet krævet i årevis, og det har over for Kommissionen presset på for at få 
den til at fremlægge lovforslag med dette for øje.  

II. Det hidtidige regelværk og dets konsekvenser for roamingmarkedet

Allerede i juni 2007 udstedte Europa-Parlamentet sammen med Rådet den første forordning
om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet5 for at bidrage til det indre markeds 
gnidningsløse funktion og samtidig opnå en høj grad af forbrugerbeskyttelse og fremme 
konkurrencen og gennemsigtigheden på markedet. Kommissionen evaluerede i 2008 denne 
forordnings virkninger og nåede frem til den konklusion, at konkurrencen stadig ikke 
                                               
1 Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, February 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf. 
2 Se ovenstående.
3 Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:da:PDF. 
4 Europa-Kommissionen, "En digital dagsorden for Europa", maj 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:DA:PDF. 
5 Forordning (EF) nr. 717/2007, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:DA:NOT 
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fungerede tilfredsstillende. Derfor fremlagde den flere forslag om ændring af 
roamingforordningen1. Disse ændringer blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i juni 
2009. De omfattede en forlængelse af forordningens gyldighedsperiode og en udvidelse af 
anvendelsesområdet til at omfatte sms- og dataroamingtjenester. Denne ændrede 
roamingforordning udløber den 30. juni 2012. 

Den gældende roamingforordning fastsætter øvre grænser for engros- og detailpriser på 
taletelefoni- og sms-roamingtjenester. Også for dataroaming blev der fastsat en øvre 
prisgrænse, som dog kun gjaldt i engros-leddet. 

Desuden blev der indført gennemsigtighedskrav af hensyn til forbrugerne. F.eks. skal 
operatørerne sende deres kunder oplysninger om roamingtakster, så snart kunderne rejser ind i 
en anden medlemsstat. For at undgå chokerende høje regninger gælder der endvidere et 
standardloft på 50 EUR for alle kunder, der ikke udtrykkeligt har valgt et andet loft.

Af den foreløbige rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU2, som 
Kommissionen forelagde i juli 2011, fremgår det, at mobiltelefonudbyderne i EU ganske vist 
har sænket deres roamingtakster i overensstemmelse med de indførte EU-prislofter; men 
alligevel ligger de takster, der tilbydes forbrugerne, stadig ikke væsentligt under prislofterne. 
Dette skyldes ifølge Kommissionen først og fremmest, at konkurrencen på roamingmarkedet 
ikke er tilstrækkelig udviklet, og at der fortsat er strukturelle problemer. 

III. Kommissionens forslag til en ny udgave af roamingforordningen 

For at skabe mere konkurrence foreslår Kommissionen i forslaget til forordning et dobbelt 
tiltag. Ud over de allerede eksisterende prislofter skal der nu også indføres strukturelle 
foranstaltninger. 

1. Strukturelle foranstaltninger

I forslaget til forordning indgår to konkrete strukturelle foranstaltninger, som skal bidrage til 
løsning af det grundlæggende problem med manglende konkurrence på roamingmarkedet i 
EU. Ordføreren glæder sig over dette nye innovative tiltag, men mener dog, at de foreslåede 
gennemførelsesforanstaltninger kunne være bedre. 

a) Engrossalg af roamingtjenester

Alternative operatører, der ikke råder over deres eget netværk (f.eks. operatører af virtuelle 
mobilnet – MVNO'er) skal have lettere adgang til roamingmarkedet, idet mobilnetoperatører i 
andre medlemsstater skal give dem adgang til deres netværker til regulerede engrospriser 
(såkaldt "engrossalg af roamingtjenester"). Dette skal føre til øget konkurrence mellem 
operatører på roamingmarkedet og dermed skabe øgede incitamenter til at tilbyde kunderne 
mere attraktive priser og tjenesteydelser. 

                                               
1 Forordning (EF) nr. 544/2009, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:DA:PDF. 
2 Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010. 
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For at sikre, at alle alternative operatører få lige adgang til engrosleddet, bør foranstaltningen 
med lettere adgang efter ordførerens mening suppleres med en pligt til ikkediskrimination. 
Derved ville der blive skabt overensstemmelse med tiltagene i adgangsdirektivet1 fra 2002. 
Forpligtelsen til at give adgang kan kun give de ønskede resultater, hvis mobilnetoperatørerne 
forpligtes til at behandle alle anmodninger fra alternative operatører ens.

b) Særskilt salg af roamingtjenester 

Den anden strukturelle foranstaltning vedrører detailleddet. Kunder bør fremover også købe 
roamingtjenester af en anden operatør end deres indenlandske operatør. På den måde ville 
kunderne også uafhængigt af deres nationale mobiltjenester kunne indgå en billigere 
roamingkontrakt med en konkurrerende operatør (såkaldt "særskilt salg af roamingtjenester"). 

Principielt mener ordføreren, at denne afkobling er hensigtsmæssig. Det er imidlertid et 
spørgsmål, om den tekniske gennemførelse bør fastlægges i detaljer allerede i forordningen. 
Ordføreren er af den opfattelse, at EU-roamingprofilen bør fastlægges af BEREC i nært 
samarbejde med Kommissionen i betragtning af den hurtige teknologiske udvikling, vi 
oplever i øjeblikket. Kun principperne for en fremtidig teknisk løsning bør fastsættes i 
roamingforordningen (f.eks. bibeholdelse af det samme telefonnummer).

2.  Prislofter

Indtil de strukturelle foranstaltninger får fuld virkning og konkurrencen resulterer i 
fordelagtige priser for slutbrugerne, skal forslaget til forordning sikre gradvis sænkning af de 
nuværende øvre grænser for engros- og detailpriser på taletelefoni- og sms-tjenester og 
indføre en øvre grænse for den pris, slutbrugerne skal betale for mobile datatjenester. 
Kommissionen foreslår, at roamingkunder fra den 1. juli 2014 højst skal betale 24 cent pr. 
minut for hvert foretaget opkald, højst 10 cent for hvert modtaget opkald, højst 10 cent for 
hver sendt sms og højst 50 cent pr. Megabyte for downloading af data og surfing på internettet 
i udlandet.  

Ordføreren glæder sig over, at slutkundernes priser for dataroaming nu for første gang bliver 
reguleret på EU-plan. Dataroamingtjenesterne blev i 2009 noteret for en stigning på over 
40 %2. I betragtning af udbredelsen af smartphones og andre mobiltelefoner vil denne tendens 
sandsynligvis fortsætte. Der er derfor et presserende behov for en regulering af taksterne for 
downloading af data i udlandet. 

Det er imidlertid ordførerens opfattelse, at de prislofter, Kommissionen har foreslået, ikke er 
tilstrækkeligt ambitiøse. Uafhængige undersøgelser har vist, at operatørernes faktiske 
omkostninger ved levering af roamingtjenester i EU gennemsnitligt ligger langt under de 
foreslåede prislofter for engrosleddet3. Især er de foreslåede priser på dataroamingtjenester for 
slutbrugerne efter ordførerens mening alt for høje. En margen på fire til fem gange 
                                               
1 Direktiv 2002/19/EF, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:DA:PDF. 
2 Europa-Kommissionen, "Foreløbig rapport om udviklingen inden for roamingtjenester i EU", juni 2010, ., 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:de:PDF.
3 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, January/July 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf and 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf. 
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engrosprisen kan ikke retfærdiggøres.

Ordføreren går derfor ind for et lavere prisloft for taletelefoni- og sms-tjenester og først og 
fremmest dataroamingtjenester både i engros- og detailleddet. Samtidig tager hun dog med i 
betragtning, at der skal være en tilstrækkelig fortjenstmargen for operatørerne som 
kompensation for deres investeringer i udbygning af netværkerne. 

3. Foranstaltninger til forbedring af gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen

Den gældende roamingforordning indeholder en række bestemmelser om gennemsigtighed, 
der har bidraget til en rimelig forbrugerbeskyttelse. Ud over pligten til at give meddelelse om 
de gældende roamingtakster for taletelefoni-, sms- og dataroamingtjenester ved overgangen til 
en udenlandsk operatørs mobilnet, er der f.eks. blevet indført en spærrefunktion, der fungerer 
på den måde, at brugerne, når de har nået et bestemt omkostningsloft for brugen af deres 
mobile internettjenester, skal tage stilling til, om de fortsat ønsker at benytte 
dataroamingtjenesterne.

Ud over indførelsen af nye strukturelle foranstaltninger er der dog efter ordførerens opfattelse 
behov for yderligere gennemsigtighedstiltag. I første omgang er der ganske enkelt behov for 
forståelige oplysninger om de nye muligheder og takster, som kunderne får adgang til med 
afkoblingen. Ordføreren går ind for, at roamingkontrakter for fremtiden skal være 
overskuelige og ukomplicerede. 

Hvad angår advarslen i forbindelse med meget høje regninger skal den ifølge betænkningen 
også være obligatorisk, når der benyttes tjenester uden for EU. Desuden skal advarslen for 
fremtiden ikke kun gælde udgifterne til dataroaming, men også omfatte udgifterne til 
taletelefoni- og sms-tjenester. Ikke mindst skal ikke kun kunder, der har betalt forud, men 
også kunder, der betaler efterfølgende, være omfattet af disse advarsler.


