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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Minst 147 miljoner EU-medborgare (37 miljoner turister och 110 miljoner affärskunder) 
berörs för närvarande av de mycket höga taxorna för internationell roaming i
mobiltelefonnät1. Roaming är en tjänst som gör det möjligt att ringa och ta emot samtal 
utomlands.

En förutsättning för denna tjänst är att det finns ett avtal om internationell roaming mellan de 
operatörer som har kontrakt med kunden och de utländska operatörer vars nät kunden 
använder.

Konsumentorganisationer, nationella regleringsmyndigheter och de flesta politiska 
beslutsfattare är överens om att den hårda konkurrensen mellan telefonoperatörerna inte har 
lett till att taxorna för roamingtjänster sänkts, vilket däremot har varit fallet för de nationella 
mobiltjänsterna. Taxorna är fortfarande omotiverat höga och svårförståeliga, och de olika 
operatörernas taxor i en och samma medlemsstat ligger misstänkt nära varandra.

Operatörerna har i flera år uppmanats att sänka roamingtaxorna. Denna uppmaning har 
framförts av olika organ på nationell och europeisk nivå, och senast av Europaparlamentet i 
en resolution från december 2005. Men eftersom operatörerna ändå har varit ovilliga att sänka 
taxorna lade kommissionen i juli 2006 fram detta förslag till förordning.

2. Huvudpunkterna i kommissionens förslag

A. Reglering av grossisttaxorna

I förslaget fastställs en maxtaxa i grossistledet. För lokala samtal, dvs. samtal inom det land 
som besöks, är denna maxtaxa dubbelt så hög som den genomsnittliga termineringstaxan i 
gemenskapen. För internationella samtal, dvs. antingen samtal till kundens hemland eller till 
ett annat EU-land, är maxtaxan tre gånger så hög som den genomsnittliga termineringstaxan i 
gemenskapen.

B. Reglering av slutkundstaxorna

Maxtaxan för tillhandahållande av roamingtjänster i slutkundsledet har fastställts till 
130 procent av maxtaxan i grossistledet. För mottagna samtal skall maxtaxan på 
slutkundsnivå gälla från och med den nya förordningens ikraftträdande. För utgående samtal 
skall denna maxtaxa börja gälla efter sex månader.

C. Insyn i slutkundspriserna

Förslaget främjar också prisinsyn eftersom det innebär att leverantörerna av mobiltjänster blir 
skyldiga att på begäran ge sina abonnenter kostnadsfri personanpassad information om 

  
1 Kommissionens konsekvensanalys, SEK(2006)0925, s. 19.
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roamingtaxorna genom ett SMS-meddelande eller ett mobilt rösttelefonisamtal.

3. Förslagen

Föredraganden medger att han känner sig lite konfunderad över detta ovanliga förslag till
förordning. Han håller med om att det är viktigt att försöka minska priset på en produkt, men 
är övertygad om att detta mål bör uppnås genom en sund konkurrens mellan 
marknadsaktörerna snarare än genom centralstyrda ingrepp i form av en direkt reglering av 
priserna.

Trots dessa principiella förbehåll medger föredraganden att de normala konkurrensreglerna 
inte har fungerat när det gäller just denna mobiltelefonitjänst.

Med tanke på de internationella roamingmarknadernas särdrag, tjänsternas 
gränsöverskridande natur, den nuvarande bristfälliga lagstiftningen, de nationella 
regleringsmyndigheternas oförmåga att ingripa effektivt och det faktum att grossisterna i detta 
fall inte finns i samma medlemsstat som de kunder som använder tjänsterna, instämmer 
föredraganden med kommissionen om att det är hög tid att gripa in genom att vidta 
exceptionella åtgärder.

Inom den ram som fastställts av kommissionen verkar det därför ändamålsenligt att lägga 
fram några riktade ändringsförslag när det gäller följande:

A. Slutkundstaxor

Föredraganden anser att det tak på 130 procent som kommissionen föreslår är alltför lågt. 
Detta tak, som bör omfatta både kostnaderna och intäkterna i slutkundsledet, skulle kunna 
lägga hämsko på konkurrensfrämjande åtgärder och på en differentiering av utbudet. Priserna 
kommer sannolikt att hamna på samma nivå som det föreslagna taket och detta skulle mycket 
väl kunna slå hårt mot små operatörer som inte ingår i en större sammanslutning (stora 
europeiska koncerner eller grupper) eftersom de skulle tappa konkurrensfördelar. Generellt 
sett skulle detta även kunna medföra att möjligheten att variera taxorna försvinner. Därför 
föreslås att det skall fastställas en maxtaxa i slutkundsledet på 150 procent av det föreslagna 
grossistvärdet.

B. Insyn

Det är viktigt att främja prisinsyn på slutkundsnivå genom att införa en skyldighet för
leverantörerna av mobiltjänster att informera sina abonnenter om roamingtaxorna. Denna 
information bör ges i det ögonblick då abonnenten passerar en gräns.

C. En framtida rättslig ram för SMS- och MMS-tjänster

Slutligen föreslås att SMS- och MMS-tjänster, som för närvarande inte omfattas av förslaget, 
tas med i den kommande granskningen av den rättsliga ramen för de elektroniska 
kommunikationstjänsterna. Det är nämligen vanligt att taxorna för dessa tjänster missbrukas.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och 
energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 14

(14) En gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, bör införas för 
att den som under resor i gemenskapen 
utnyttjar allmänna mobilnät varken skall 
behöva betala oskäligt mycket för 
internationella roamingtjänster när han 
eller hon ringer samtal eller tar emot 
rösttelefonisamtal. Principen skall på så sätt 
både skydda konsumenten och bevara 
konkurrensen mellan operatörerna. Eftersom 
internationella roamingtjänster alltid berör 
mer än ett land behövs gemensamma 
bestämmelser, så att mobiloperatörerna 
överallt måste följa enhetliga bestämmelser 
utformade i enlighet med objektiva kriterier.

(14) En gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, bör införas för 
att den som under resor i gemenskapen 
utnyttjar allmänna mobilnät varken skall 
behöva betala oskäligt mycket för röst- och 
datatjänster vid internationell roaming när 
han eller hon ringer samtal eller tar emot 
rösttelefonisamtal eller utnyttjar 
datatjänster. Principen skall på så sätt både 
skydda konsumenten och bevara 
konkurrensen mellan operatörerna. Eftersom 
internationella roamingtjänster alltid berör 
mer än ett land behövs gemensamma 
bestämmelser, så att mobiloperatörerna 
överallt måste följa enhetliga bestämmelser 
utformade i enlighet med objektiva kriterier. 
För att säkerställa en effektiv konkurrens i 
slutkundsledet och se till att alla 
mobiloperatörer i gemenskapen kan 
konkurrera effektivt bör mobiloperatörerna 
vara skyldiga att på begäran tillhandahålla 
internationella roamingtjänster på 
grossistnivå till alla andra operatörer som 
är etablerade inom gemenskapen.

Motivering

För att kunna konkurrera effektivt bör mobiloperatörerna vara skyldiga att tillhandahålla 
internationella roamingtjänster på grossistnivå till alla andra operatörer. Detta kommer att 
vara en garanti för att inga operatörer hindras från att få tillgång till roamingtjänster på 
grossistnivå.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
SKÄL 15

(15) Det sätt som är mest verkningsfullt och 
proportionellt, och som bygger på 
ovannämnda princip, är att reglera taxorna 
för internationella roamingsamtal genom 
att fastställa en högsta europeisk minuttaxa 
för både grossist- och slutkundsledet.

(15) Det sätt som är mest verkningsfullt och 
proportionellt, och som bygger på 
ovannämnda princip, är att reglera taxorna 
för internationell roaming vid
rösttelefonisamtal genom att fastställa en 
högsta europeisk minuttaxa för både 
grossist- och slutkundsledet. När det gäller 
datatjänster bör de nationella 
regleringsmyndigheterna och 
kommissionen, med tanke på den snabba 
tekniska utvecklingen och SMS- och 
MMS-tjänsternas allt viktigare roll, bevaka 
grossist- och slutkundspriserna, bland 
annat taxorna för SMS och MMS, och ta 
upp dem vid den kommande granskningen
av lagstiftningen ifall priserna inte sjunker.

Ändringsförslag 3
SKÄL 26

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att 
kunderna kan få information om gällande 
roamingtaxor när de befinner sig utomlands. 
Denna informationstjänst skall vara 
kostnadsfri och enkel att använda. 
Insynskravet innebär också att operatörer 
måste tillhandahålla uppgifter om 
roamingtaxor när abonnemangen tecknas, 
och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar ägt rum, skall förse sina 
kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna.

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att 
kunderna kan få information om eventuella 
regleringsavtal mellan hemmaleverantören 
och värdnätsleverantören och om gällande 
roamingtaxor när de befinner sig utomlands. 
Denna informationstjänst skall vara 
kostnadsfri och enkel att använda. 
Informationen bör omfatta taxorna för in-
och utgående samtal i den berörda 
medlemsstaten. Insynskravet innebär också 
att operatörer måste tillhandahålla uppgifter 
om roamingtaxor när abonnemangen 
tecknas, och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar ägt rum, skall förse sina 
kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna.
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Ändringsförslag 4
SKÄL 27

(27) De nationella regleringsmyndigheter 
som har ansvarsområden som omfattas av 
telekompaketet bör ha behörighet att inom 
sina respektive territorier övervaka och 
upprätthålla uppfyllandet av de skyldigheter 
som anges i denna förordning. De bör också 
bevaka utvecklingen av taxorna för röst- och 
datatjänster för mobilkunder vid roaming i 
gemenskapen, inte minst de särskilda 
taxorna för roamingsamtal som görs i 
gemenskapens yttersta randområden, och 
behovet av att se till att dessa kostnader kan 
täckas på ett adekvat sätt på 
grossistmarknaden. De bör också se till att 
mobilanvändarna får tillgång till aktuell 
information om tillämpningen av 
förordningen.

(27) De nationella regleringsmyndigheter 
som har ansvarsområden som omfattas av 
telekompaketet bör ha behörighet att inom 
sina respektive territorier övervaka och 
upprätthålla uppfyllandet av de skyldigheter 
som anges i denna förordning. De bör också 
bevaka utvecklingen av taxorna för röst- och 
datatjänster för mobilkunder vid roaming i 
gemenskapen, inte minst de särskilda 
taxorna för roamingsamtal som görs i 
gemenskapens yttersta randområden, och 
behovet av att se till att dessa kostnader kan 
täckas på ett adekvat sätt på 
grossistmarknaden. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör underrätta 
kommissionen om resultaten av denna 
bevakning var sjätte månad från och med 
denna förordnings ikraftträdande. De bör 
också se till att mobilanvändarna får tillgång 
till aktuell information om tillämpningen av 
förordningen.

Ändringsförslag 5
SKÄL 31

(31) Denna förordning bör ses över senast 
två år efter ikraftträdandet för att kontrollera 
att den fortfarande är nödvändig och 
verkningsfull med hänsyn till de 
förhållanden som då råder på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster.

(31) Denna förordning syftar till att åtgärda
en situation med en bristfälligt fungerande 
inre marknad genom att införa åtgärder 
som omgående återställer en effektiv 
konkurrens till förmån för konsumenterna. 
Förordningen har inte obegränsad 
giltighetstid och bör därför ses över senast 
två år efter ikraftträdandet för att kontrollera 
att rättsliga åtgärder som reglerar grossist-
och slutkundstaxorna fortfarande är 
nödvändiga och verkningsfulla med hänsyn 
till de förhållanden som då råder på 
marknaden för elektroniska 
kommunikationstjänster och för att 
undersöka huruvida förordningen bör 
upphävas eller tillfälligt ersättas med en 
mindre restriktiv åtgärd.
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Ändringsförslag 6
SKÄL 31A (nytt)

(31a) När det gäller Bulgarien och 
Rumänien bör tillämpningen av denna 
förordning skjutas upp till dess att 
kommissionen har utarbetat en särskild 
konsekvensbedömning för dessa 
medlemsstater. I alla händelser bör 
genomförandet av ett tak för roamingtaxor 
i grossist- och slutkundsledet ske successivt 
för Bulgarien och Rumänien.

Motivering

Marknaderna i Bulgarien och Rumänien är relativt outvecklade och det finns behov av 
omfattande investeringar i bättre nät. Det är därför av central betydelse att utarbeta en 
specifik konsekvensanalys för dessa båda nya medlemsstater innan roamingförordningen 
tillämpas.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, PUNKT -1 (ny)

-1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för att öka prisinsynen och 
förbättra informationen till kunderna om 
taxorna för internationella
roamingtjänster.

Motivering

Ett av syftena med denna förordning bör vara att införa bestämmelser för att öka prisinsynen
och förbättra informationen till de kunder som använder internationella roamingtjänster.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LEDEN EA OCH EB (nya)

(ea) nya roamingkunder: de 
roamingkunder som avses i led e och som, 
efter det att skyldigheterna enligt artikel 4 
har börjat gälla, i) har tecknat ett 
abonnemang med en hemmaleverantör för 
första gången, ii) har tecknat ett 
abonnemang med en ny hemmaleverantör, 
eller iii) har köpt ett förbetalt SIM-kort,
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(eb) befintliga roamingkunder: de 
roamingkunder som avses i led e och som 
inte omfattas av definitionen i led ea, eller
nya roamingkunder som har valt bort den 
konsumentskyddstaxa som avses i artikel 4.

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs definitioner av ”nya roamingkunder” och ”befintliga 
roamingkunder”.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 3, RUBRIKEN

Grossisttaxor för reglerade roamingsamtal (Berör inte den svenska versionen.)

Motivering
(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 4

Slutkundstaxor för reglerade roamingsamtal Slutkundstaxor för reglerade roamingsamtal

Utan att det påverkar artikel 5 får den totala
slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund 
för ett reglerat roamingsamtal inte överstiga 
130 % av den högsta grossisttaxa för ett 
sådant samtal som blir resultatet av en 
beräkning i enlighet med bilaga I. Denna 
maxtaxa skall även inkludera alla fasta 
avgifter för reglerade roamingsamtal, 
exempelvis avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Utan att det påverkar artikel 5 får den 
genomsnittliga slutkundstaxa exklusive 
moms som en hemmaleverantör tar ut av en 
roamingkund för att ringa och ta emot ett 
reglerat roamingsamtal inte överstiga 150 %
av den högsta grossisttaxa för ett sådant 
samtal som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I. Denna maxtaxa skall 
även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Motivering

Den föreslagna maxtaxan för samtal är för låg och lämnar inget utrymme för kreativ 
konkurrens mellan olika slags operatörer och tjänster. Det är därför nödvändigt att fastställa 
en enhetlig högre genomsnittlig maxtaxa i kombination med maxtaxorna för enskilda samtal. 
Syftet bör vara att ge operatörerna större handlingsutrymme och på så sätt förbättra 
tjänsterna för konsumenterna.
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Ändringsförslag 11
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Konsumentskyddstaxa

1. Hemmaleverantörerna är skyldiga att på 
ett klart och tydligt sätt ge alla 
roamingkunder möjlighet att utnyttja en 
konsumentskyddstaxa i överensstämmelse 
med punkt 2.
2. Den slutkundstaxa per minut (exklusive 
moms) som en hemmaleverantör får ta ut 
av sin roamingkund för ett roamingsamtal 
får inte överstiga [0,50 EUR] för utgående 
samtal och [0,25 EUR] för inkommande 
samtal.
3. Befintliga roamingkunder skall ha 
möjlighet att gå över till 
konsumentskyddstaxan. Övergången skall 
vara kostnadsfri och får inte underställas 
villkor och restriktioner när det gäller 
abonnemangets befintliga inslag.
4. Nya kunder som tecknar ett abonnemang 
skall automatiskt erbjudas 
konsumentskyddstaxan, såvida de inte 
medvetet väljer en annan taxa. Om en ny 
roamingkund medvetet väljer en annan 
taxa skall han eller hon ha möjlighet att gå 
över till konsumentskyddstaxan inom en 
period på högst sex månader, samtidigt som 
andra abonnemangsavgifter bevaras.
5. Maxtaxan i denna artikel skall även 
inkludera alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis uppkopplings-
och tillvalsavgifter.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 6

Artikel 6 utgår
Slutkundstaxor för inkommande reglerade 

roamingsamtal
Den sammanlagda taxa, exklusive moms, 
som en hemmaleverantör får ta ut av en 
roamingkund för inkommande 
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rösttelefonisamtal vid roaming i ett värdnät, 
får inte överskrida 130 % av den 
genomsnittliga termineringstaxa som 
offentliggjorts i enlighet med artikel 10.3. 
Denna maxtaxa skall även inkludera alla 
fasta avgifter för reglerade roamingsamtal, 
exempelvis engångs- och tillvalsavgifter.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 7, PUNKT 1

1. En hemmaleverantör skall på begäran av 
en roamingkund lämna individuell 
information om de taxor som gäller när han 
eller hon ringer eller tar emot samtal utanför 
hemmanätet i utlandet.

1. En hemmaleverantör skall automatiskt ge
sin roamingkund individuell information om 
de taxor och de specifika regleringsavtal
med andra leverantörer av 
mobiltelefonitjänster som gäller när han 
eller hon ringer eller tar emot samtal utanför 
hemmanätet i utlandet.

Motivering

För att förbättra insynen och konkurrensen bör kunden informeras om slutkundstaxorna och 
om eventuella regleringsavtal mellan hemmaleverantören och värdnätsleverantören. Syftet 
bör vara att ge kunden möjlighet att göra ett val baserat på fullständig information.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 7, PUNKT 2

2. Kunden skall kunna få informationen
antingen genom att ringa ett mobilt 
rösttelefonisamtal, eller genom att skicka ett 
SMS-meddelande, i båda fallen till ett 
särskilt nummer som hemmaleverantören 
avdelat för detta ändamål; vidare skall 
kunden kunna välja mellan att få 
informationen under själva samtalet eller i 
form av ett SMS-meddelande, i det 
sistnämnda fallet utan oskäligt dröjsmål.

2. Roamingkunden skall få den information 
som anges i punkt 1 genom ett mobilt 
rösttelefonisamtal eller genom ett 
SMS-meddelande. Alla leverantörer av 
mobiltelefonitjänster som är verksamma i 
det besökta landet och som har 
regleringsavtal med hemmaleverantören 
skall tillhandahålla denna information 
senast en timme efter det att kunden har 
rest in i den besökta medlemsstaten.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 7, PUNKT 3A (ny)

3a. Kunden kan när som helst begära att 
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den ovannämnda kostnadsfria 
informationstjänsten upphör.

Motivering

För att undvika att oönskade meddelanden skickas, särskilt till kunder som ofta passerar 
gränser, bör det vara möjligt att välja att få information endast på begäran.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 8, PUNKT 1A (ny)

1a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall offentliggöra informationen om 
tillämpningen av denna förordning, särskilt 
artiklarna 3, 4 och 4a, på ett sådant sätt att 
berörda parter lätt får tillgång till 
informationen.

Motivering

Resultaten av det tillsyns- och övervakningsförfarande som avses i punkt 1 i denna artikel bör 
vara offentliga, så att de berörda parterna och kunderna får den information de behöver.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 8, PUNKT 6

6. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller röst-
och datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster och 
MMS-tjänster (Multimedia Messaging 
Service), inte minst i gemenskapens yttersta 
randområden, och skall meddela resultaten 
av bevakningen till kommissionen på 
dennas begäran.

6. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller 
rösttelefonitjänster för roamingkunder, inte 
minst i gemenskapens yttersta randområden, 
och skall meddela resultaten av bevakningen 
till kommissionen var sjätte månad från och 
med denna förordnings ikraftträdande.

Motivering

För att säkra ett snabbt genomförande av denna förordning bör dataroaming inte direkt 
omfattas av denna förordning. Det är emellertid viktigt att de nationella 
regleringsmyndigheterna och kommissionen bevakar roamingtaxorna på detta område, 
värderar resultaten och lägger fram ändamålsenliga regleringsförslag ifall detta anses 
nödvändigt. Denna punkt bör lämpligen placeras i artikel 12 ”Granskning” – se de övriga 
ändringsförslagen.



AD\658570SV.doc 13/17 PE 382.555v03-00

SV

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 10, PUNKT 5

5. Företag som omfattas av denna förordning 
skall se till att de taxeändringar som måste 
göras för att företaget skall uppfylla kraven i 
artiklarna 3, 4 och 6 träder i kraft inom 
två månader från offentliggörandet i enlighet 
med denna artikel. 

5. Företag som omfattas av denna förordning 
skall se till att de taxeändringar som måste 
göras för att företaget skall uppfylla kraven i 
artiklarna 3 och 4 träder i kraft inom 
två månader från offentliggörandet i enlighet 
med denna artikel. 

Motivering

Den föreslagna maxtaxan för samtal är för låg och lämnar inget utrymme för kreativ 
konkurrens mellan olika slags operatörer och tjänster. Det är därför nödvändigt att fastställa 
en enhetlig högre genomsnittlig maxtaxa i kombination med maxtaxorna för enskilda samtal. 
Syftet bör vara att ge operatörerna större handlingsutrymme och på så sätt förbättra 
tjänsterna för konsumenterna.  

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 11A (ny)

Artikel 11a
Datatjänster

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller 
dataöverföring, SMS och MMS till 
roamingkunder; myndigheterna skall även 
inhämta information om de genomsnittliga 
grossisttaxor för internationella 
roamingtjänster som mobiloperatörer tar ut 
i gemenskapen, och underrätta 
kommissionen om resultaten av denna 
bevakning tolv månader efter denna 
förordnings ikraftträdande och därefter på 
begäran.
2. På grundval av den information som 
avses i punkt 1 skall kommissionen, senast 
18 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande, avlägga rapport till 
Europaparlamentet och rådet och i detta 
sammanhang analysera grossisttaxorna för 
datatjänster vid internationell roaming i 
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gemenskapen. Om grossisttaxorna för 
datatjänster vid internationell roaming inte 
har sjunkit till en nivå som motsvarar 
taxorna för roamingtjänster för rösttelefoni 
efter denna förordnings ikraftträdande, 
skall kommissionen bedöma behovet av en 
reglering i syfte att minska grossisttaxorna 
för tillhandahållande av 
datakommunikationstjänster till 
roamingkunder, och vid behov lägga fram 
ändamålsenliga förslag om en reglering.  

Motivering

För att säkra ett snabbt genomförande av denna förordning bör dataroaming inte direkt 
omfattas av denna förordning. Det är emellertid viktigt att de nationella 
regleringsmyndigheterna och kommissionen bevakar roamingtaxorna på detta område, 
värderar resultaten och lägger fram ändamålsenliga regleringsförslag ifall detta anses 
nödvändigt. 

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 12

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast två 
år efter förordningens ikraftträdande. I sin 
rapport skall kommissionen ta med sin 
motivering för ett eventuellt fortsatt behov 
av lagstiftning eller möjligheterna att 
upphäva sådan lagstiftning i ljuset av 
marknadsutvecklingen och 
konkurrenssituationen. För detta ändamål 
får kommissionen begära in information 
från medlemsstaterna och de nationella 
regleringsmyndigheterna; informationen 
skall lämnas utan onödigt dröjsmål.

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast två 
år efter förordningens ikraftträdande. I sin 
rapport skall kommissionen ta med sin 
motivering för ett eventuellt fortsatt behov 
av lagstiftning eller för ett tillfälligt
ersättande med mindre restriktiva åtgärder
i ljuset av marknadsutvecklingen och 
konkurrenssituationen, särskilt de 
ekonomiska följderna för små och 
oberoende operatörer och deras 
konkurrenskraft, och i ljuset av den rapport 
från kommissionen som avses i artikel 11a
om roamingtaxor för datatjänster. 

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 16A (ny)

Artikel 16a
Undantag
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Bestämmelserna i denna förordning skall 
inte tillämpas på Bulgarien och Rumänien.
Kommissionen skall bevaka all utveckling 
av de grossist- och slutkundstaxor för 
roaming vid rösttelefonitjänster som tas ut 
av hemmaleverantörerna i Bulgarien och 
Rumänien och utarbeta en 
konsekvensbedömning senast två år efter 
denna förordnings ikraftträdande. 

Motivering

Marknaderna i Bulgarien och Rumänien är relativt outvecklade och det finns behov av 
omfattande investeringar i bättre nät. Det är därför av central betydelse att utarbeta en 
specifik konsekvensanalys för dessa båda medlemsstater innan roamingförordningen 
tillämpas. 

Ändringsförslag 22
BILAGA I

Den totala grossisttaxa per minut som en 
värdnätsoperatör tar ut av roamingkundens 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal som börjar i 
värdnätsoperatörens nät, får inte överstiga 
den enligt artikel 10.3 offentliggjorda 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan 
multiplicerad med

Den totala grossisttaxa per minut som en 
värdnätsoperatör tar ut av roamingkundens 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal som börjar i 
värdnätsoperatörens nät, får inte överstiga 
den enligt artikel 10.3 offentliggjorda 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan 
multiplicerad med två och en halv.

a) 2 (två) om det är fråga om ett reglerat 
roamingsamtal till ett nummer som har 
tilldelats ett allmänt telefonnät i den 
medlemsstat där värdnätet finns, eller
b) 3 (tre) om det är fråga om ett reglerat 
roamingsamtal till ett nummer som har 
tilldelats ett allmänt telefonnät i en annan 
medlemsstat än den där värdnätet finns.
Dessa maxtaxor skall även inkludera alla 
fasta avgifter, t.ex. uppkopplingsavgifter.

Motivering

Den föreslagna maxtaxan i grossistledet är för låg och skulle ha allvarliga negativa 
konsekvenser för operatörer, inte minst i turistländerna. Dessutom kommer den särskilda 
maxtaxan för lokalsamtal och andra samtal att orsaka stor förvirring. Därför skulle det vara 
mer ändamålsenligt att fastställa en högre samlad maxtaxa som svarar mot den 



PE 382.555v03-00 16/17 AD\658570SV.doc

SV

genomsnittliga mobiltermineringstaxa som offentliggjorts i enlighet med artikel 10.3 
multiplicerad med tre.
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