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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 227
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 till varje 
roamingkund, när denne reser in i en 
annan medlemsstat, via ett SMS, eller till 
synskadade en annan lämplig tjänst, 
automatiskt, utan oskäligt dröjsmål och 
kostnadsfritt lämna individuell information 
om de taxor (inkl. moms) som gäller per 
minut när han eller hon ringer eller tar emot 
samtal, skickar eller tar emot SMS, MMS 
och övriga datakommunikationstjänster via 
varje nät i den besökta medlemsstaten. 

Or. en
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 228
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 till sin 
roamingkund, när denne reser in i en 
annan medlemsstat, via ett SMS 
automatiskt och, utan oskäligt dröjsmål 
efter kundens anslutning till ett besökt nät 
lämna information om de individuella taxor 
som gäller när han eller hon ringer eller tar 
emot samtal utanför hemmanätet i utlandet. 

Or. en

Motivering

Absolut klarhet måste råda om taxorna. Konsumenterna måste bland de olika operatörerna i 
det besökta landet fritt kunna välja den som hemmaleverantören tar ut den lägsta taxan för. 

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 229
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 när en 
roamingkund rest över en gräns automatiskt
skicka ett kostnadsfritt SMS-meddelande 
med individuell information om de taxor 
som gäller när han eller hon ringer eller tar 
emot samtal utanför hemmanätet i utlandet. 

Or. de

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 230
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 

1. En hemmaleverantör skall till en 
roamingkund lämna individuell information 
om de taxor som gäller när han eller hon 
ringer eller tar emot samtal utanför 



AM\660182SV.doc 3/66 PE 386.538v03-00

SV

hemmanätet i utlandet. hemmanätet i utlandet. 

Or. en

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 231
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 så snart en 
roamingkund anslutit sig till ett annat 
mobiltelefonnät än hemmanätet skicka ett 
kostnadsfritt SMS-meddelande med
individuell information om de taxor som 
gäller när han eller hon ringer samtal utanför 
hemmanätet i utlandet. Kunden skall kunna 
avbeställa denna tjänst.

Or. de

Motivering

Denna tjänst skall bidra till bättre överskådlighet.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 232
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör automatiskt, genom 
att skicka ett SMS inom en timme efter det 
att roamingkunden rest in i en annan 
medlemsstat, lämna den individuella
information om taxor som föreskrivs i 
punkt 4 första stycket. En kund som har 
meddelat att han eller hon inte vill ha något 
sådant automatiskt SMS skall ha rätt att 
när som helst begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller den 
tjänsten igen.

Hemmaleverantörerna skall inte vara 
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skyldiga att tillhandahålla information 
genom ett automatiskt SMS, om de gör 
information om minuttaxan för det 
enskilda rösttelefonisamtalet tillgänglig för 
kunden, exempelvis via ett meddelande 
precis före uppkopplingen av samtalet –
vilket gör det möjligt för kunden att 
kostnadsfritt avstå från att ringa samtalet –
eller gör informationen, inklusive 
information om samtalskostnaden 
tillgänglig på terminalens skärm under 
hela samtalet, oavsett om samtalet rings 
eller mottas.
Hemmaleverantörerna skall på begäran 
erbjuda blinda och synskadade kunder 
röstinformation.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslagen till artikel 7 införs det bland annat ett system där kortfattad 
information om roamingtaxor tillhandahålls automatiskt via SMS, om inte kunden har valt 
bort den tjänsten, och fullständig information tillhandahålls på begäran. Som ett alternativ 
kan operatörerna ge information i realtid om enskilda samtal.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 233
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör till sin roamingkund,
när denne reser in i en annan medlemsstat,
via ett SMS automatiskt, utan oskäligt 
dröjsmål och kostnadsfritt lämna individuell 
information om de taxor (inkl. moms) som 
gäller per minut när han eller hon ringer 
eller tar emot samtal utanför hemmanätet i 
utlandet. 

Or. en
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 234
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör till sin roamingkund,
när denne reser in i en annan medlemsstat,
via ett SMS automatiskt, utan oskäligt 
dröjsmål och kostnadsfritt lämna individuell 
information om de taxor (inkl. moms) som 
gäller per minut när han eller hon ringer 
eller tar emot samtal utanför hemmanätet i 
utlandet. 

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 235
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör till sin roamingkund,
när denne reser in i en annan medlemsstat,
via ett SMS automatiskt, utan oskäligt 
dröjsmål och kostnadsfritt lämna individuell 
information om de taxor (inkl. moms) som 
gäller per minut när han eller hon ringer 
eller tar emot samtal utanför hemmanätet i 
utlandet. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kunderna får adekvat information om taxorna vid internationell roaming. 
Mer utförlig information skall kunna fås på begäran.
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Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 236
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör automatiskt, genom 
att skicka ett SMS-meddelande omedelbart 
efter det att roamingkunden rest in i en 
annan medlemsstat, lämna kostnadsfri 
individuell information om de grundtaxor 
(inkl. moms) som gäller per minut när han 
eller hon ringer eller tar emot samtal utanför 
hemmanätet i utlandet. 

Or. de

Motivering

Det är viktigt att roamingkunderna automatiskt och utan dröjsmål får väsentlig information 
om de avgifter som tas ut.

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 237
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. Med undantag för fall då 
roamingkunden meddelat 
hemmaleverantören om det motsatta skall 
varje hemmaleverantör till sin roamingkund,
via ett SMS automatiskt och utan oskäligt 
dröjsmål lämna individuell information om 
de taxor som gäller när han eller hon ringer 
eller tar emot samtal utanför hemmanätet i 
utlandet. 

Or. en

Ändringsförslag från Renato Brunetta och Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 7, PUNKT 1
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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. För att optimera taxesystemet skall en 
hemmaleverantör till varje roamingkund 
lämna individuell information om de taxor 
som gäller när han eller hon ringer eller tar 
emot samtal och skickar eller tar emot SMS 
och MMS samt för andra internationella 
dataöverföringstjänster utanför hemmanätet 
i utlandet. I samband med detta skall 
leverantörerna se till så att inga kostnader 
uppstår till följd av ändringar i 
taxesystemen.

Or. it

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 239
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 till 
konsumenterna automatiskt och 
kostnadsfritt lämna viktig och 
grundläggande information om de taxor 
som gäller när han eller hon ringer eller tar 
emot samtal utanför hemmanätet i utlandet. 

Or. es

Motivering

För att underlätta insyn och förenkla för konsumenten.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 240
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 

utgår
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form av ett SMS-meddelande, i det 
sistnämnda fallet utan oskäligt dröjsmål. 

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 241
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. Kunden skall kunna få informationen 
genom att skicka ett SMS-meddelande eller 
genom att ringa ett mobilt rösttelefonisamtal
för att få mer information om vilka 
roamingtaxor som gäller för 
tillhandahållandet av övriga tjänster. En 
avgift får tas ut för eventuell ytterligare 
begärd information. 

Or. en

Motivering

Absolut klarhet måste råda om taxorna. Konsumenterna måste bland de olika operatörerna i 
det besökta landet fritt kunna välja den som hemmaleverantören tar ut den lägsta taxan för.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen och Daniel Caspary

Ändringsförslag 242
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. En hemmaleverantör skall också kunna 
uppfylla sin skyldighet enligt punkt 1 
genom att lämna individuell 
taxeinformation när en roamingkund begär 
denna information antingen genom att ringa 
ett mobilt rösttelefonisamtal, eller genom att 
skicka ett SMS-meddelande. 
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Or. de

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 243
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. Hemmaleverantören skall även 
automatiskt tillhandahålla konsumenterna 
ett telefonnummer där konsumenten kan få 
kompletterande information. Denna 
informationstjänst skall vara kostnadsfri, 
vid både beställning och mottagning av 
information. 

Or. es

Motivering

För att underlätta insyn och förenkla för konsumenten.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 244
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. Kunden skall, om möjligt, inom en timme 
efter inresan i den besökta medlemsstaten 
få ett meddelande från hans eller hennes 
hemmaleverantör om hur han eller hon på 
begäran kan få fullständig, individuell 
information om taxor utan oskäligt 
dröjsmål. 

Or. en

Motivering

Stora mängder information, även om andra tjänster än rösttelefoni, skulle bara irritera 
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kunderna. Alltså bör kunderna få ett meddelande om hur de kan få mer information om taxor 
om de önskar detta. Meddelandet bör skickas inom en timme efter inresan i den besökta 
medlemsstaten, även om detta kan ta längre tid om det finns problem med nätets täckning.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 245
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. Kunden skall kunna få fullständig 
individuell information om de taxor som 
gäller för rösttelefonisamtal vid roaming
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. 

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 246
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. Kunden skall kunna få fullständig 
individuell information om de taxor som 
gäller för rösttelefonisamtal vid roaming
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. 

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att kunderna får adekvat information om taxorna vid internationell roaming. 
Mer utförlig information skall kunna fås på begäran.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 247
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. Kunden skall kunna begära fullständig 
information om taxor genom att ringa ett 
mobilt rösttelefonisamtal 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.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 7.1.

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 248
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. Kunden skall också 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.

Or. de
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Motivering

Denna tjänst skall bidra till bättre överskådlighet.

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

2a. Så snart efter inträdet i en annan 
medlemsstat än hemmaleverantörens som 
skäligen kan begäras skall en roamingkund 
vara berättigad att från sin 
hemmaleverantör motta ett automatiskt 
SMS, eller för kunder med nedsatt syn en 
annan lämplig tjänst, som enbart omfattar 
individuell information om de 
slutkundstaxor som gäller när kunden 
ringer och tar emot samtal eller skickar och 
tar emot SMS och MMS och alla andra 
datakommunikationstjänster i alla nätverk i 
den besökta medlemsstaten. Kunden skall 
när som helst kunna välja mellan 
automatisk prisinformation per SMS och 
prisinformation per SMS på begäran.

Or. en

Motivering

I praktiken är det inte troligt att information om alla eventuella taxor för datatjänster kan ges 
i realtid (dvs. via ett SMS). Sådan information bör fås på begäran och den automatiska 
informationen i realtid bör begränsas till rösttelefoni. SMS är en tjänst som tillhandahålls i 
möjligaste mån och leverans inom en timme efter ankomst kan i praktiken inte garanteras. 

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny) 

2a. Efter inträdet i en annan medlemsstat 
än hemmaleverantörens skall en 
roamingkund snarast utan oskäligt 
dröjsmål vara berättigad att från sin 
hemmaleverantör motta ett automatiskt 
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SMS, eller för kunder med nedsatt syn en 
annan lämplig tjänst, som enbart omfattar 
individuell information om de 
slutkundstaxor som gäller när kunden 
ringer och tar emot samtal i alla nätverk i 
den besökta medlemsstaten. Kunden skall 
när som helst kunna välja mellan 
automatisk prisinformation per SMS och 
prisinformation per SMS på begäran.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

utgår

Or. en

Motivering

Absolut klarhet måste råda om taxorna. Konsumenterna måste bland de olika operatörerna i 
det besökta landet fritt kunna välja den som hemmaleverantören tar ut den lägsta taxan för.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

utgår

Or. de

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 7, PUNKT 3
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3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

utgår

Or. es

Motivering

För att underlätta insyn och förenkla för konsumenten.

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

3. Denna första tydliga och tillräckliga 
information om taxor skall vara kostnadsfri, 
medan avgiften för ytterligare 
kostnadsrelaterad information som begärs 
av kunden skall fastställas av operatören.

Or. en

Motivering

I flera medlemsstater ger redan vissa operatörer kostnadsfri kundinformation. Möjligheten att 
fritt välja att avgiftsbelägga begärd information kommer att öka konkurrensen och leda till 
lägre avgifter eller till och med mer kostnadsfri kundinformation vilket alltså ger ett bättre 
resultat än påtvingade priser.

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri, 
åtminstone en gång.

Or. en
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Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 7, PUNKT 3

3. Både beställning och mottagning av 
informationen skall vara kostnadsfri.

3. Både eventuell beställning och 
mottagning av informationen skall vara 
kostnadsfri.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 7, PUNKT 3

4. Den individuella informationen skall 
omfatta de taxor som enligt roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa och ta emot 
roamingsamtal i ett värdnät.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 7, PUNKT 4

4. Den individuella informationen skall 
omfatta de taxor som enligt roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa och ta emot 
roamingsamtal i ett värdnät.

4. Den viktiga och grundläggande
information som avses i punkt 1 skall 
omfatta de taxor som enligt roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa och ta emot 
roamingsamtal i ett värdnät.

Or. es

Motivering

För att underlätta insyn och förenkla för konsumenten.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 7, PUNKT 4

4. Den individuella informationen skall 
omfatta de taxor som enligt roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa och ta emot 
roamingsamtal i ett värdnät.

4. Den individuella information som avses i
punkt 1 skall i ett standardiserat format 
sammanfatta de taxor som enligt 
roamingkundens taxesystem gäller för att 
ringa och ta emot roamingsamtal i ett 
värdnät och de omständigheter under vilka 
den berörda roamingkunden kan få betala 
mer än den mest troliga avgiften samt 
innehålla det telefonnummer som avses i 
punkt 2.

Or. en

Motivering

Det automatiska SMS:et ger kunderna information om den mest troliga taxa de kan vänta sig 
att få betala för ett samtal vid roaming. Men SMS:et bör även informera om under vilka 
omständigheter kunden kan få betala mer än så och innehålla telefonnumret till den 
kundtjänst som kunden kan ringa till för att få veta vilka villkor som gäller.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 7, PUNKT 4

4. Den individuella informationen som avses
i denna artikel skall omfatta de taxor som 
enligt roamingkundens taxesystem gäller för 
att ringa och ta emot roamingsamtal i ett 
värdnät.

4. Den individuella information som avses i
punkt 1 skall bestå av en sammanfattning i 
ett standardiserat format av de taxor, 
inklusive moms, som enligt roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa och ta emot 
rösttelefonisamtal vid roaming i värdnätet.
Den fullständiga information som avses i 
punkt 2 skall omfatta de taxor som enligt 
roamingkundens taxesystem gäller för att 
ringa och ta emot rösttelefonisamtal vid 
roaming och för att skicka data till vilken 
destination som helst i gemenskapen och ta 
emot data i värdnätet. Informationen skall 
belysa skillnaderna mellan normaltaxan 
och taxan under övrig tid och alla andra 
tidsmässiga variationer i taxan.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 7.1.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny)

4a. Den grundläggande individuella 
information om taxor som avses i denna 
punkt skall sammanfatta de roamingtaxor 
som enligt den berörda roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa inom den 
besökta medlemsstaten och tillbaka till 
hemlandet och för att ta emot samtal. Den 
grundläggande individuella informationen 
om taxor skall även omfatta avgifterna till 
värdnätet. En kund som har meddelat att 
han inte vill ha ett automatiskt SMS skall 
ha rätt att när som helst begära att denna 
tjänst återupptas. Hemmaleverantörer skall 
på begäran erbjuda blinda och synskadade 
kunder talad information.   

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny) 

4a. Den grundläggande individuella 
information om taxor som avses i denna 
punkt skall sammanfatta de roamingtaxor 
som enligt den berörda roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa inom den 
besökta medlemsstaten och tillbaka till 
hemlandet och för att ta emot samtal. Den 
grundläggande individuella informationen 
om taxor skall även omfatta avgifterna till 
värdnätet. En kund som har meddelat att 
han inte vill ha ett automatiskt SMS skall 
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ha rätt att när som helst begära att denna 
tjänst återupptas. Hemmaleverantörer skall 
på begäran erbjuda blinda och synskadade 
kunder talad information.   

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny)

4a. Den individuella grundtaxeinformation 
som avses i denna punkt skall sammanfatta 
de roamingtaxor som enligt den berörda 
roamingkundens taxesystem gäller för att 
ringa inom det besökta landet och tillbaka 
till hemlandet samt för att ta emot samtal.
Den individuella grundtaxeinformationen 
skall omfatta avgifterna till värdnätet vid 
inresa till den besökta medlemsstaten. 
Kunder som har meddelat att de inte vill ha 
något automatiskt SMS skall ha rätt att när 
som helst begära att tjänsten återaktiveras.
Hemmaleverantörer skall på begäran 
erbjuda blinda och synskadade kunder 
talad information. 

Or. de

Motivering

Det är viktigt att roamingkunderna automatiskt och utan oskäligt dröjsmål får väsentlig 
information om de avgifter som uppstår.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny) 

4a. Den grundläggande individuella 
information om taxor som avses i denna 
punkt skall sammanfatta de roamingtaxor 
som enligt den berörda roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa inom den 
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besökta medlemsstaten och tillbaka till 
hemlandet och för att ta emot samtal. Den 
grundläggande individuella informationen 
om taxor skall även omfatta avgifterna till 
värdnätet. En kund som har meddelat att 
han inte vill ha ett automatiskt SMS skall 
ha rätt att när som helst begära att denna 
tjänst återupptas. Hemmaleverantörer skall 
på begäran erbjuda blinda och synskadade 
kunder talad information.   

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny) 

4a. Den grundläggande individuella 
information om taxor som avses i denna 
punkt skall sammanfatta de roamingtaxor 
som enligt den berörda roamingkundens 
taxesystem gäller för att ringa inom den 
besökta medlemsstaten och tillbaka till 
hemlandet och för att ta emot samtal. Den 
grundläggande individuella informationen 
om taxor skall även omfatta avgifterna till 
värdnätet. En kund som har meddelat att 
han inte vill ha ett automatiskt SMS skall 
ha rätt att när som helst begära att denna 
tjänst återupptas. Hemmaleverantörer skall 
på begäran erbjuda blinda och synskadade 
kunder talad information.   

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kunderna får adekvat information om taxorna vid internationell roaming. 
Mer utförlig information skall kunna fås på begäran.
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Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 7, PUNKT 4A (ny)

4a. Alla leverantörer skall genom en ikon 
eller ett varningsmeddelande på 
mobiltelefonens skärm visa kunden att 
denne är på väg att ringa eller ta emot ett 
roamingsamtal.

Or. en

Motivering

Varning.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 7, PUNKT 5

5. Hemmaleverantörer skall förse sina nya
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. Hemmaleverantörerna skall 
dessutom regelbundet förse sina kunder med 
aktuella uppgifter om gällande roamingtaxor 
och dessutom meddela kunderna så snart 
betydande ändringar av taxorna har ägt 
rum.

5. Hemmaleverantörer skall utan oskäligt 
dröjsmål efter varje offentliggörande i 
enlighet med artikel 10.3 förse alla sina 
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor. Informationen skall 
bland annat omfatta den gällande 
minuttaxan för rösttelefonisamtal vid 
roaming samt taxan per SMS, MMS och 
dataenhet vid roaming, i tillämpliga fall. 
Nya kunder skall få denna information 
skriftligen när abonnemanget tecknas. 
Hemmaleverantörerna skall dessutom förse 
sina kunder med aktuella uppgifter om 
gällande roamingtaxor när de ger allmän 
information om taxor eller ändringar av 
taxorna samt när roamingtaxorna ändras.
De gällande roamingtaxorna skall alltid 
redovisas klart och tydligt på 
hemmaleverantörens webbplats.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 7.1.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 7, PUNKT 5

5. Hemmaleverantörer skall förse sina nya
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. Hemmaleverantörerna skall 
dessutom regelbundet förse sina kunder 
med aktuella uppgifter om gällande 
roamingtaxor och dessutom meddela 
kunderna så snart betydande ändringar av 
taxorna har ägt rum.

5. Hemmaleverantörer skall förse alla
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. De får ge denna information på 
alla lämpliga sätt. Hemmaleverantörerna 
skall utan skäligt dröjsmål förse sina kunder 
med aktuella uppgifter om gällande 
roamingtaxor och dessutom meddela 
kunderna så snart ändringar av taxorna har 
ägt rum. Framför allt skall 
hemmaleverantörer omedelbart förse alla 
roamingkunder med fullständiga 
upplysningar om de villkor som gäller för 
den konsumentskyddstaxa som föreskrivs i 
artikel 4.

Or. en

Motivering

Absolut klarhet måste råda om taxorna. Konsumenterna måste bland de olika operatörerna i 
det besökta landet fritt kunna välja den som hemmaleverantören tar ut den lägsta taxan för.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 7, PUNKT 5

5. Hemmaleverantörer skall förse sina nya 
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. Hemmaleverantörerna skall 
dessutom regelbundet förse sina kunder med 
aktuella uppgifter om gällande roamingtaxor 
och dessutom meddela kunderna så snart 
betydande ändringar av taxorna har ägt 
rum.

5. Hemmaleverantörer skall förse sina nya 
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. Hemmaleverantörerna skall 
dessutom regelbundet förse sina kunder med 
aktuella uppgifter om gällande roamingtaxor 
och dessutom meddela kunderna så snart de 
ändrat roamingtaxorna.

Or. pl
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Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 7, PUNKT 5A (ny)

5a. Företag som höjer sina inrikestaxor 
med hänvisning till denna EU-lagstiftning 
skall lägga fram sin interna redovisning.

Or. de

Motivering

Full insyn i redovisningen behövs om företag motiverar höjda taxor för inrikessamtal genom 
att hänvisa till denna rättsakt.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 7, PUNKT 5A (ny)

5a. Varje hemmaleverantör skall se till att 
alla kunder kan få information om de 
villkor som gäller den 
konsumentskyddstaxa som föreskrivs i 
artikel 4. De skall göra detta genom att se 
till att varje kund får ett SMS minst var 
sjätte månad, där man förklarar att 
operatören utan extra kostnad erbjuder en 
Eurotaxa, anger vilken avgift som kunden 
måste betala enligt Eurotaxan för att ringa 
och ta emot rösttelefonisamtal vid roaming 
och uppger det telefonnummer som nämns 
i artikel 7.2.

Or. en

Motivering

Operatörerna måste på lämpligt sätt informera om en valfri konsumentskyddstaxa eller 
Eurotaxa, så att kunderna blir medvetna om sina möjligheter. Enligt ändringsförslaget måste 
operatörerna göra detta på ett väl avvägt sätt så att kunder som planerar att resa får 
hanterbar information utan att överösas med information. Möjligheten att få 
roaminginformation via telefon enligt artikel 7.2 kan också utnyttjas för att på begäran 
informera om konsumentskyddstaxan.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 7, PUNKT 5B (ny)

5b. Den hemmaleverantör som i enlighet 
med artikel 7.2 ger information via ett 
särskilt nummer skall även informera om 
Eurotaxan och på begäran genomföra 
kundens instruktioner om byte till 
Eurotaxan.

Or. en

Motivering

Operatörerna måste på lämpligt sätt informera om en valfri konsumentskyddstaxa eller 
Eurotaxa, så att kunderna blir medvetna om sina möjligheter. Enligt ändringsförslaget måste 
operatörerna göra detta på ett väl avvägt sätt så att kunder som planerar att resa får 
hanterbar information utan att överösas med information. Möjligheten att få 
roaminginformation via telefon enligt artikel 7.2 kan också utnyttjas för att på begäran 
informera om konsumentskyddstaxan.

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 7, PUNKT 5A (ny)

5a. Hemmaleverantörerna skall vidta 
rimliga åtgärder för att se till att alla deras 
roamingkunder känner till att 
konsumentskyddstaxan finns. Framför allt 
skall de, inom två månader efter det att 
denna förordning trätt i kraft, sända ett 
meddelande till varje roamingkund med en 
tydlig och rättvis beskrivning av 
konsumentskyddstaxan, och därefter 
påminnelser skäligen regelbundet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kunderna känner till Eurotaxan väl. Till detta kan ett meddelande i form av 
brev eller SMS till varje konsument bidra både innan taxan införs och regelbundet därefter.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 7, PUNKT 5A (ny)

5a. Hemmaleverantörerna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att informera sina 
roamingkunder om Eurotaxan. De skall i 
synnerhet skicka en tydlig och rättvis 
beskrivning av Eurotaxan till varje sådan 
kund inom två månader från det att denna 
förordning trätt i kraft och därefter med 
jämna mellanrum.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att göra kunderna medvetna om Eurotaxan. Ett bra sätt skulle vara att skicka 
ett meddelande per post eller SMS till varje enskild kund, först innan taxan införs och sedan 
med jämna mellanrum därefter. Informationen skulle kanske inte vara av intresse för 
företagskunder och kravet bör därför bara gälla privatkunder.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 8, PUNKT 1

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka och övervaka att denna 
förordning följs inom deras respektive 
territorier.

1. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka och övervaka att denna 
förordning följs inom deras respektive 
territorier. De skall särskilt övervaka 
överensstämmelsen med de genomsnittliga 
taxorna för ringda och mottagna samtal 
beräknat utifrån de sammanlagda 
slutkundstaxor som tagits ut och det totala 
antalet roamingminuter för ringda och 
mottagna samtal. 

Or. en

Motivering

Syftet är att ange grunden för övervakningen av huruvida taxorna stämmer överens med de 
genomsnittliga taxor som avses i artikel 4. Beräkningen av överensstämmelsen när det gäller 
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ringda och mottagna samtal bör ske separat, eftersom de omfattas av olika regler.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 8, PUNKT 1A (ny)

1a. De nationella regleringsmyndigheterna 
bör genomföra detaljerade studier av de 
olika nationella roamingmarknaderna. De 
skall särskilt samla in uppgifter om antalet 
utgående och inkommande 
roamingminuter och operatörernas 
inkomster från dessa. Resultaten av 
studierna bör tillgängliggöras senast sex 
månader före det datum som fastställs i 
artikel 12 för översynen av denna 
förordning,

Or. en

Motivering

Omfattande initiativ måste tas på nationell nivå för att stärka informationen om priser, volym 
och inkomster i samband med roaming, så att man kan få fram en tydlig bild av den 
europeiska roamingmarknaden. Det är beklagligt att dessa studier inte har tagits fram före 
antagandet av denna förordning.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 8, PUNKT 5 

5. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall offentliggöra aktuell information om 
tillämpningen av denna förordning i en form 
som är lättillgänglig för alla berörda parter.

5. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall offentliggöra aktuell information om 
tillämpningen av denna förordning i en form 
som är lättillgänglig för alla berörda parter. 
De skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller 
röst- och datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS och MMS 
(Multimedia Messaging Service), särskilt, 
men inte enbart, utvecklingen i 
gemenskapens yttersta randområden, och 
offentliggöra resultaten av bevakningen var 
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tolfte månad. Uppgifterna bör vara 
uppdelade på företagskunder, kunder som 
betalar i förskott och kunder som betalar i 
efterskott.

Or. en

Motivering

Här handlar det om en sammanslagning av artikel 8.5 och 8.6 i kommissionens förslag och en 
förstärkning av de nationella regleringsmyndigheternas skyldighet att övervaka 
förordningens genomförande och göra resultaten allmänt tillgängliga. Skyldigheten att 
övervaka förordningens genomförande är mycket allmänt beskriven (”… om tillämpningen 
…”). Detta skulle kunna leda till att den information som tagits fram skiftar mellan olika 
delar av gemenskapen. Man bör därför fastställa en minimiuppställning av uppgifter som 
skall samlas in och offentliggöras i alla medlemsstater, och detta bör föras in i förordningen 
innan den slutförs.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 278
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. 

utgår

Or. en

Motivering

Texten har slagits samman med artikel 8.5.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 8, PUNKT 6 
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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 
röstroamingtjänster för roamingkunder, inte 
minst i gemenskapens yttersta randområden, 
och skall meddela resultaten av bevakningen 
till kommissionen var sjätte månad efter det 
att denna förordning trätt i kraft. 
Information om företagskunder och kunder 
som betalar i förskott eller i efterskott skall 
tillhandahållas separat.

Or. en

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 280
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 
röstroamingtjänster för roamingkunder, inte 
minst i gemenskapens yttersta randområden, 
och skall meddela resultaten av bevakningen 
till kommissionen var sjätte månad efter det 
att denna förordning trätt i kraft. 
Information om företagskunder och kunder 
som betalar i förskott eller i efterskott skall 
tillhandahållas separat.

Or. en

Ändringsförslag från András Gyürk

Ändringsförslag 281
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 

6. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller röst-
och datakommunikationstjänster för 
roamingkunder var sjätte månad från det att 
denna förordning trätt i kraft och redovisas 
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Service), inte minst i gemenskapens yttersta 
randområden, och skall meddela resultaten 
av bevakningen till kommissionen på dennas 
begäran.

i form av en rapport.

Or. hu

Motivering

Tack vare teknikens snabba utveckling blir marknaden för internationella datatjänster allt 
viktigare. Rösttelefoni över Internet (VoiP) revolutionerar de fasta telefonförbindelserna och 
banar väg för billigare rösttelefoni. Tredje generationens nätverk och annan teknik av 
liknande slag påverkar starkt marknaden för mobiltjänster. Av omsorg om konsumenternas 
intressen och en tryggad konkurrens bör tillsynen över marknaden skärpas och om 
marknaden inte fungerar tillfredsställande bör det gå att göra proportionerliga ingrepp i den.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 282
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 röst-
och datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster och 
MMS-tjänster (Multimedia Messaging 
Service), inte minst i gemenskapens yttersta 
randområden, särskilt den oavsiktliga 
roamingsituation som uppstår för 
medborgare som bor i och för företag som 
har sin verksamhet i en region som 
spänner över två grannstater eller i en 
grannstatsregion. Medlemsstaterna skall 
meddela resultaten av bevakningen till 
kommissionen på dennas begäran.

Or. en

Motivering

Roamingavgifterna betalas inte bara av resenärer utan även av företag, oftast små och 
medelstora företag, och medborgare som bor, lever, arbetar eller verkar i EU:s inre 
gränsregioner. De står inför en ständig roamingavgift i sin vardag och detta utan att resa 
eftersom de utsätts för oavsiktlig roaming (dvs. att de är kunder hos en utländsk operatör när 
de befinner sig i sitt hemland). Det bästa vore att operatörerna själva finner en lösning, men 
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annars kan detta rättas till genom nationell regleringssamordning och slutligen via 
kommissionen.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 283
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 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.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny)

6a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall övervaka en enskild 
hemmaleverantörs genomsnittliga 
slutkundspriser genom att dela varje 
mobiloperatörs roamingintäkter med 
motsvarande trafikvolym på en 
sexmånadersbasis. Båda typer av samtal, 
inkommande och utgående, måste tas med. 
De nationella regleringsmyndigheterna 
måste utan oskäligt dröjsmål offentliggöra 
resultaten och detta på ett sätt som gör 
informationen lättillgänglig för alla 
kunder. 

Or. de

Motivering

De nationella regleringsmyndigheterna skall vaksamt följa roamingtaxornas utveckling.
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny)

6a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka en enskild hemmaleverantörs 
genomsnittliga slutkundstaxor genom att 
dela varje mobiloperatörs roamingintäkter 
med motsvarande trafikvolym på 
sexårsbasis. Båda typer av samtal, 
ingående och utgående, måste beaktas. De 
nationella regleringsmyndigheterna måste 
utan vidare dröjsmål offentliggöra 
resultaten och detta på ett sätt som gör 
informationen lättillgänglig för alla 
kunder. 

Or. en

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny)

6a. På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna och 
med beaktande av yttrandet från 
Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter skall kommissionen, 
inom 12 månader från det att denna 
förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys av 
taxorna för internationell roaming i 
grossist- och slutkundsledet i gemenskapen. 
Om slutkundstaxorna för internationell 
roaming inte har sänkts betydligt efter det 
att denna förordning trätt i kraft skall 
kommissionen, genom att vidta åtgärder i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 13.2, 
anpassa mobiltermineringstaxans 
multipliceringsfaktor enligt bilaga I.
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Or. en

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny) 

6a. På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna och 
med beaktande av yttrandet från 
Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter skall kommissionen, 
inom 12 månader från det att denna 
förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys av 
taxorna för internationell roaming i 
grossist- och slutkundsledet i gemenskapen. 
Om slutkundstaxorna för internationell 
roaming inte har sänkts betydligt efter det 
att denna förordning trätt i kraft skall 
kommissionen, genom att vidta åtgärder i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll som avses i artikel 13.2, 
anpassa mobiltermineringstaxans 
multipliceringsfaktor enligt bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag från András Gyürk

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny)

6a. På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna skall 
kommissionen, inom 12 månader från det 
att denna förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys av 
taxorna för internationell roaming i 
grossist- och slutkundsledet i gemenskapen. 
Om slutkundstaxorna för internationell 
roaming inte har sänkts betydligt efter det 
att denna förordning trätt i kraft skall 
kommissionen också lägga fram ett förslag 
för reglering av dessa taxor på basis av 
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roamingtaxor för rösttelefoni.

Or. hu

Motivering

Tack vare teknikens snabba utveckling blir marknaden för internationella datatjänster allt 
viktigare. Rösttelefoni över Internet (VoiP) revolutionerar de fasta telefonförbindelserna och 
banar väg för billigare rösttelefoni. Tredje generationens nätverk och annan teknik av 
liknande slag påverkar starkt marknaden för mobiltjänster. Av omsorg om konsumenternas 
intressen och en tryggad konkurrens bör tillsynen över marknaden skärpas och om 
marknaden inte fungerar tillfredsställande bör det gå att göra proportionerliga ingrepp i den.

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 8, PUNKT 6B (ny)

6b. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller för 
SMS och andra 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, och skall meddela 
resultaten av bevakningen till 
kommissionen var sjätte månad från det att 
denna förordning trätt i kraft. Information 
om företagskunder och kunder som betalar 
i förskott eller i efterskott skall 
tillhandahållas separat.

Or. en

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 290
ARTIKEL 8, PUNKT 6C (ny) 

6c. På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna skall 
kommissionen, inom 12 månader från det 
att denna förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys av 
taxorna för datakommunikationstjänster 
vid internationell roaming i grossist– och 
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slutkundsledet i gemenskapen. Om taxorna 
för datakommunikationstjänster vid 
internationell roaming inte har sänkts 
betydligt efter det att denna förordning trätt 
i kraft, skall kommissionen bedöma behovet 
av en förordning för att sänka avgifterna 
för att tillhandahålla 
datakommunikationstjänster vid 
internationell roaming och inom tre 
månader lägga fram ett nytt förslag.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 291
ARTIKEL 8, PUNKT 8 

8. Om en olöst tvist i en fråga som regleras i 
denna förordning berör konsumenter eller –
då det är tillämpligt enligt inhemsk rätt –
andra slutkunder, skall de förfaranden för 
lösning av tvister utanför domstol som 
inrättats i enlighet med artikel 34 i 
direktiv 2002/22/EG kunna användas.

8. Om en olöst tvist i en fråga som regleras i 
denna förordning berör roamingkunder som 
är konsumenter eller – då det är tillämpligt 
enligt inhemsk rätt – andra roamingkunder, 
skall de förfaranden för lösning av tvister 
utanför domstol som inrättats i enlighet med 
artikel 34 i direktiv 2002/22/EG kunna 
användas.

Or. en

Motivering

En mindre teknisk justering för att spegla att förordningen handlar om roamingkunder.

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 292
ARTIKEL 8, PUNKT 8A (ny)

8a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall initiera och genomföra en 
reklamkampanj i hela gemenskapen via 
massmedier som TV, radio, tidskrifter, 
tidningar eller bio för att öka 
medvetenheten om den Eurotaxa som avses 
i artikel 4 i denna förordning. Kampanjen 
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skall starta omedelbart efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att roamingkunderna informeras om de möjligheter som Eurotaxan erbjuder.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 293
ARTIKEL 8, PUNKT 8A (ny) 

8a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall initiera och genomföra en 
reklamkampanj i hela gemenskapen via 
massmedier som TV, radio, tidskrifter, 
tidningar eller bio för att öka 
medvetenheten om villkoren för EU:s 
konsumentskyddstaxa som anges i artikel 4 
i denna förordning. Kampanjen skall starta 
omedelbart efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 294
ARTIKEL 8, PUNKT 8A (ny) 

8a. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall initiera och genomföra en 
reklamkampanj i hela gemenskapen via 
massmedier som TV, radio, tidskrifter, 
tidningar eller bio för att öka 
medvetenheten om villkoren för den 
konsumentskyddstaxa som anges i artikel 4 
i denna förordning. Kampanjen skall starta 
omedelbart efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 295
ARTIKEL 9 

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och skall vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att påföljderna tillämpas. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
påföljdsbestämmelserna till kommissionen 
inom sex månader från denna förordnings 
ikraftträdande; vidare skall alla efterföljande 
ändringar av bestämmelserna anmälas utan 
dröjsmål.

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och skall vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att påföljderna tillämpas. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
påföljdsbestämmelserna till kommissionen 
inom nio månader från denna förordnings 
ikraftträdande; vidare skall alla efterföljande 
ändringar av bestämmelserna anmälas utan 
dröjsmål.

Or. en

Motivering

Enligt lagstiftningen i vissa medlemsstater, (t.ex. Slovakien och Tjeckien) får inte 
bestämmelser, i detta fall påföljder, fastställas av sekundärrätten. Detta kan endast göras 
genom regelrätta lagar och en lagstiftningsprocess kan ta flera månader, från förslag till 
antagande i parlamentet. Man måste räkna med minst nio månader för att dessa åtgärder 
skall hinna antas.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 296
ARTIKEL 9 

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och skall vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att påföljderna tillämpas. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
påföljdsbestämmelserna till kommissionen 
inom sex månader från denna förordnings
ikraftträdande; vidare skall alla efterföljande 
ändringar av bestämmelserna anmälas utan 

Medlemsstaterna skall föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i denna 
förordning och skall vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att påföljderna tillämpas. 
Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna skall anmäla 
påföljdsbestämmelserna till kommissionen 
inom nio månader från denna förordnings 
ikraftträdande; vidare skall alla efterföljande 
ändringar av bestämmelserna anmälas utan 
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dröjsmål. dröjsmål.

Or. xm

Motivering

För vissa medlemsstater räcker inte sex månaders tidsfrist.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 297
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Genomsnittlig mobiltermineringstaxa

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 
2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall på begäran och inom utsatt tid 
meddela kommissionen de uppgifter som 
avses i bilaga II.
3. Kommissionen skall i Europeiska 
unionens officiella tidning regelbundet 
offentliggöra den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som bestämts enligt 
punkterna 1, 2 och 4.
4. Första gången den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan offentliggörs efter 
denna förordnings ikraftträdande får 
kommissionen använda sig av de senaste 
uppgifter som överensstämmer med 
bilaga II och som har samlats in i enlighet 
med artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG inom 
ramen för kontrollen av genomförandet av 
2002 års lagstiftning om elektroniska 
kommunikationer.
5. Företag som omfattas av denna 
förordning skall se till att de taxeändringar 
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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. 
6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

Or. en

Motivering

Många små operatörer som bidrar till en ökad konkurrens, ökade valmöjligheter och en 
utveckling av nya och innovativa tjänster inom telekomsektorn kan riskera att hamna i en 
ogynnsam situation i och med kommissionens lagstiftningsförslag. Fastställandet av en 
högsta prisnivå ger mindre operatörer ett viss mått av skydd.

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 298
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Genomsnittlig mobiltermineringstaxa

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 
2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall på begäran och inom utsatt tid 
meddela kommissionen de uppgifter som 
avses i bilaga II.
3. Kommissionen skall i Europeiska 
unionens officiella tidning regelbundet 
offentliggöra den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som bestämts enligt 
punkterna 1, 2 och 4.
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4. Första gången den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan offentliggörs efter 
denna förordnings ikraftträdande får 
kommissionen använda sig av de senaste 
uppgifter som överensstämmer med 
bilaga II och som har samlats in i enlighet 
med artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG inom 
ramen för kontrollen av genomförandet av 
2002 års lagstiftning om elektroniska 
kommunikationer.
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. 
6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

Or. de

Motivering

Eftersom en maxtaxa för grossistledet införs i artikel 3 blir artikel 10 överflödig. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 299
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Genomsnittlig mobiltermineringstaxa

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 
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2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall på begäran och inom utsatt tid 
meddela kommissionen de uppgifter som 
avses i bilaga II.
3. Kommissionen skall i Europeiska 
unionens officiella tidning regelbundet 
offentliggöra den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som bestämts enligt 
punkterna 1, 2 och 4.
4. Första gången den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan offentliggörs efter 
denna förordnings ikraftträdande får 
kommissionen använda sig av de senaste 
uppgifter som överensstämmer med 
bilaga II och som har samlats in i enlighet 
med artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG inom 
ramen för kontrollen av genomförandet av 
2002 års lagstiftning om elektroniska 
kommunikationer.
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. 
6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

Or. en

Motivering

Eftersom maxtaxan anges i siffror finns det ingen anledning att referera till beräkningen av 
den genomsnittliga mobiltermineringstaxan. Detta system ger konsumenterna mindre insyn 
och de nationella regleringsmyndigheterna får onödigt administrativt extraarbete.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen och Daniel Caspary

Ändringsförslag 300
ARTIKEL 10
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Artikel 10 utgår
Genomsnittlig mobiltermineringstaxa

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 
2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall på begäran och inom utsatt tid 
meddela kommissionen de uppgifter som 
avses i bilaga II.
3. Kommissionen skall i Europeiska 
unionens officiella tidning regelbundet 
offentliggöra den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som bestämts enligt 
punkterna 1, 2 och 4.
4. Första gången den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan offentliggörs efter 
denna förordnings ikraftträdande får 
kommissionen använda sig av de senaste 
uppgifter som överensstämmer med 
bilaga II och som har samlats in i enlighet 
med artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG inom 
ramen för kontrollen av genomförandet av 
2002 års lagstiftning om elektroniska 
kommunikationer.
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. 
6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

Or. de
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Motivering

Genom att grossisttaxan fastställs till ett visst belopp (t.ex. 0,36 cent per minut) blir 
bestämmelserna i artikel 10 överflödiga.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 301
ARTIKEL 10

Artikel 10 utgår
Genomsnittlig mobiltermineringstaxa

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 
2. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall på begäran och inom utsatt tid 
meddela kommissionen de uppgifter som 
avses i bilaga II.
3. Kommissionen skall i Europeiska 
unionens officiella tidning regelbundet 
offentliggöra den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som bestämts enligt 
punkterna 1, 2 och 4.
4. Första gången den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan offentliggörs efter 
denna förordnings ikraftträdande får 
kommissionen använda sig av de senaste 
uppgifter som överensstämmer med 
bilaga II och som har samlats in i enlighet 
med artikel 5.2 i direktiv 2002/21/EG inom 
ramen för kontrollen av genomförandet av 
2002 års lagstiftning om elektroniska 
kommunikationer.
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 
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offentliggörandet i enlighet med denna 
artikel. 
6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 302
ARTIKEL 10, PUNKT 1

1. Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan skall bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 

1. Enligt artikel 3.2 skall den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan bestämmas i 
enlighet med de kriterier och metoder som 
anges i bilaga II och med användning av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna har lämnat i 
enlighet med punkterna 2 och 4 i denna 
artikel. 

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 303
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 
artikel 3 träder i kraft inom två månader från 
offentliggörandet i enlighet med denna 
artikel. 

Or. en
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Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 304
ARTIKEL 10, PUNKT 6

6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 305
ARTIKEL 10, PUNKT 6

6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.3.

6. Ändringar som är nödvändiga för att 
anpassa bilaga II till teknik- eller 
marknadsutvecklingen skall antas av 
kommissionen i enlighet med förfarandet i 
artikel 13.2a.

Or. en

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 306
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 

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. Denna 
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skall lämnas utan onödigt dröjsmål. förordning skall upphävas inom två år.

Or. en

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 307
ARTIKEL 12A (ny)

Artikel 12a
Förordningens giltighetstid

Förordningen skall upphävas inom tre år.

Or. en

Motivering

Förordningen är en kortsiktig åtgärd och bör ha ett utsatt slutdatum.

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 308
ARTIKEL 12A (ny)

Artikel 12a
Denna förordning upphör att gälla om 
tre år.

Or. de

Motivering

Man får inte glömma att en prisreglering är ett betydande ingrepp i marknadsutvecklingen. 
Därför bör förordningen ha begränsad giltighet. Dessutom kan man anta att priserna 
kommer att ligga på en betydligt lägre nivå om tre år. 

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 309
ARTIKEL 12A (ny)
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Artikel 12a
Denna förordning skall upphöra att gälla 
tre år efter att den trätt i kraft.

Or. es

Motivering

De marknadsbrister som har uppkommit kommer med största sannolikhet snart att försvinna. 
Om detta inte sker kan EU alltid ingripa på marknaden ännu en gång. 

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 310
ARTIKEL 12, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna förordning skall upphöra att 
gälla om tre år.

Or. xm

Motivering

Eftersom roamingtaxorna redan har uppmärksammats mer, enskilda operatörer börjat 
anstränga sig att erbjuda bättre roamingtaxor och åtgärder har föreslagits i detta 
sammanhang finns det goda möjligheter att på kort tid nå ett gott resultat. Att operatörerna 
sedan kommer att dra tillbaka konsumenternas förmåner är inte troligt.  

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 311
ARTIKEL 12A (ny)

Artikel 12a
Förfalloklausul

Senast tre år efter det att denna förordning 
har trätt i kraft skall den bekräftas i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 251 i fördraget eller annars 
upphävas.

Or. en



PE 386.538v03-00 46/66 AM\660182SV.doc

SV

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 312
ARTIKEL 12, PUNKT 1A (ny)

1a. Denna förordning skall upphävas inom 
tre år förutsatt att kommissionens 
utvärdering är positiv.

Or. en

Motivering

Om marknaden är helt konkurrenskraftig inom tre år kommer denna förordning inte att 
behövas.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 313
ARTIKEL 12, PUNKT 1A (ny)

1a. Förordningen skall bara gälla i fem år 
och träder sedan ur kraft.

Or. de

Motivering

Giltighetstiden bör begränsas för att garantera fri konkurrens och en fri europeisk inre 
marknad efter fem år.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 314
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 

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
tolv månader efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering om
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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.

huruvida det i ljuset av 
marknadsutvecklingen och av både
konkurrenssituationen och 
konsumentskyddet, finns fortsatt behov av 
att förlänga förordningens giltighetstid 
efter den period som anges i artikel 12a och 
därmed beakta prisutvecklingen för 
mobilkommunikationstjänster på nationell 
nivå. Som en del i denna rapport skall 
kommissionen ta med utvecklingen av de 
taxor i grossist- och slutkundsledet som 
gäller röst- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster 
och MMS-tjänster (Multimedia Messaging 
Service), samt vid behov rekommendationer 
om behovet av att reglera dessa tjänster. 
För detta ändamål får kommissionen 
använda informationen genom tillämpning 
av artikel 8.2. Kommissionen skall framför 
allt utvärdera huruvida målen i denna 
förordning har uppnåtts och om 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 315
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 
18 månader efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering för
huruvida det i ljuset av 
marknadsutvecklingen och av både
konkurrenssituationen och 
konsumentskyddet finns fortsatt behov av 
att förlänga förordningens giltighetstid 
efter den period som anges i artikel 12a och 
därmed beakta prisutvecklingen för 
mobilkommunikationstjänster på nationell 
nivå. Som en del i denna rapport skall 
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kommissionen ta upp utvecklingen för de 
taxor i grossist- och slutkundsledet som 
gäller röst- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster 
och MMS-tjänster, samt vid behov 
rekommendationer om behovet av att 
reglera dessa tjänster. För detta ändamål får 
kommissionen använda informationen som 
lämnats i enlighet med artikel 8.2.
Kommissionen skall framför allt utvärdera 
huruvida målen i denna förordning har 
uppnåtts och om nödvändigt lägga fram 
lämpliga förslag.

Or. de

Motivering

Villkoren för granskningsförfarandet bör formuleras tydligare. Dessutom är det viktigt att 
prisutvecklingen för SMS-meddelanden och MMS-meddelanden också omfattas av 
granskningen.  

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 316
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 
18 månader efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering om 
huruvida det i ljuset av 
marknadsutvecklingen och av både
konkurrenssituationen och 
konsumentskyddet, finns fortsatt behov av 
att förlänga förordningens giltighetstid 
efter den period som anges i artikel 12a och 
därmed beakta prisutvecklingen för 
mobilkommunikationstjänster på nationell 
nivå. Som en del i denna rapport skall 
kommissionen ta med utvecklingen av de 
taxor i grossist- och slutkundsledet som 
gäller röst- och 
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datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster 
och MMS-tjänster (Multimedia Messaging 
Service), samt vid behov rekommendationer 
om behovet av att reglera dessa tjänster. 
För detta ändamål får kommissionen
använda informationen genom tillämpning 
av artikel 8.2. Kommissionen skall framför 
allt utvärdera huruvida målen i denna 
förordning har uppnåtts och om 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag från Alexander Alvaro och Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 317
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 möjligheterna att 
upphäva sådan lagstiftning i ljuset av 
marknadsutvecklingen och av både
konkurrenssituationen och 
konsumentskyddet, finns fortsatt behov av 
att förlänga förordningens giltighetstid 
efter den period som anges i artikel 12a och 
därmed beakta prisutvecklingen för 
mobilkommunikationstjänster på nationell 
nivå. Som en del i denna rapport skall 
kommissionen ta upp utvecklingen av de 
taxor i grossist- och slutkundsledet som 
gäller röst- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, däribland SMS-tjänster 
och MMS-tjänster (Multimedia Messaging 
Service), samt vid behov rekommendationer 
om behovet av att reglera dessa tjänster. 
För detta ändamål får kommissionen 
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använda informationen genom tillämpning 
av artikel 8.2. Kommissionen skall framför 
allt utvärdera huruvida målen i denna 
förordning har uppnåtts och om 
nödvändigt lägga fram lämpliga förslag.

Or. en

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 318
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 
arton månader efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering för ett 
eventuellt fortsatt behov av 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.

Or. es

Motivering

De marknadsbrister som har uppkommit kommer med största sannolikhet snart att försvinna. 
Om detta inte sker kan EU alltid ingripa på marknaden ännu en gång.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 319
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 

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera resultaten 
till Europaparlamentet och rådet senast 
18 månader efter förordningens 
ikraftträdande. Rapporten skall innehålla 



AM\660182SV.doc 51/66 PE 386.538v03-00

SV

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.

en detaljerad analys av det eventuellt 
fortsatta behovet av lagstiftning och skall 
om så behövs åtföljas av lämpliga 
lagstiftningsförslag. För detta ändamål får 
kommissionen begära in information från 
medlemsstaterna och de nationella 
regleringsmyndigheterna; informationen 
skall lämnas utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Motivering

Syftet är att ge några ytterligare upplysningar om övervakningsrapporten och anpassa texten 
till standardformuleringen. 

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 320
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. 
Rapporten skall innehålla en detaljerad 
analys av det eventuellt fortsatta behovet av 
lagstiftning och skall om så behövs åtföljas 
av lämpliga lagstiftningsförslag. För detta 
ändamål får kommissionen begära in 
information från medlemsstaterna och de 
nationella regleringsmyndigheterna; 
informationen skall lämnas utan onödigt 
dröjsmål.

Or. en

Motivering

Syftet är att ge några ytterligare upplysningar om övervakningsrapporten och anpassa texten 
till standardformuleringen.
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Ändringsförslag från Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 321
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 huruvida det i ljuset av 
marknadsutvecklingen och 
konkurrenssituationen samt mot bakgrund 
av de resultat som uppnåtts genom denna 
förordning behövs ett nytt förslag från 
kommissionen i syfte att skapa en verklig, 
effektiv och konkurrenspräglad inre 
marknad för telekommunikation som 
bidrar till att avskaffa alla 
roamingkostnader inom de närmaste fem 
åren. För detta ändamål får kommissionen 
begära in information från medlemsstaterna 
och de nationella regleringsmyndigheterna; 
informationen skall lämnas utan onödigt 
dröjsmål.

Or. it

Ändringsförslag från András Gyürk

Ändringsförslag 322
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 

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 det
ekonomiska klimatet, 
marknadsutvecklingen och de mekanismer 
för konkurrens och ekonomiska 
förhandlingar som har utvecklats. För detta 
ändamål får kommissionen begära in 
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skall lämnas utan onödigt dröjsmål. information från medlemsstaterna och de 
nationella regleringsmyndigheterna; 
informationen skall lämnas utan onödigt 
dröjsmål.

Or. hu

Motivering

En marknad som fungerar effektivt och utan snedvridning är oerhört viktigt både för 
EU-medborgarnas välfärd och för EU:s konkurrenskraft. En konkurrensbaserad marknad 
minskar medborgarnas utgifter och uppmuntrar investeringar och innovation. Om 
konkurrensen är snedvriden, och marknaden inte kan korrigera detta på egen hand måste 
man ingripa. Sådana ingripanden kan endast motiveras tills dess att marknaden återigen kan 
reglera sig själv. När så har skett finns det inte längre någon anledning att behålla 
regleringen.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 323
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 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. 
Eventuella förslag om upphävande skall 
innehålla tydliga belägg för att den 
marknadsutveckling som föranleder 
upphävandet är varaktig och inte vänder 
efter upphävandet.

Or. en
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 324
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 möjligheterna att 
upphäva sådan lagstiftning i ljuset av 
marknadsutvecklingen och 
konkurrenssituationen. För detta ändamål 
skall kommissionen beakta de studier om 
internationell roaming som har gjorts 
tillgängliga av de nationella 
regleringsmyndigheterna minst sex månader 
före granskningen av förordningen. Vidare 
måste särskild uppmärksamhet ges till 
effekterna av regional obalans och obalans 
mellan operatörer.

Or. en

Motivering

För att få en bättre bild av den europeiska roamingmarknaden måste statistiska uppgifter om 
taxor, volymer och intäkter avseende roaming samlas in på nationell nivå. I samband med 
granskningsprocessen skall särskild uppmärksamhet ges åt det faktum att vissa operatörer 
otvivelaktigt har högre grossistkostnader än genomsnittet på grund av omständigheter 
utanför deras kontroll (t.ex. låg befolkningstäthet, bergs- eller ölandskap, mycket turism 
under en kort period).

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 325
ARTIKEL 12, PUNKT 1A (ny)

1a. Kommissionen skall regelbundet följa 
prisutvecklingen på marknaden för 
datakommunikation, inbegripet SMS och 
MMS. Den skall lägga fram en rapport om 
utvecklingen på den marknaden senast 
den ... 1. Rapporten skall innehålla ett 
förslag till ingripande om det anses 
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nödvändigt, och då även innehålla en 
uttömmande redogörelse för skälen till den 
eventuella föreslagna åtgärden. Alla 
sådana förslag kan också läggas fram 
separat närhelst marknadsutvecklingen 
eller bristerna i marknadsutvecklingen så 
kräver.
____________
1 12 månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Tanken är att möjliggöra snabba lagstiftningsåtgärder för datakommunikation om det behövs, 
något som dagens brist på uppgifter inte tillåter.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 326
ARTIKEL 12, PUNKT 1A (ny)

1a. Kommissionen skall regelbundet följa 
prisutvecklingen på marknaden för 
datakommunikation, inbegripet SMS och 
MMS. Den skall lägga fram en rapport om 
utvecklingen på den marknaden senast 
12 månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft. Rapporten skall innehålla ett 
förslag till ingripande om det anses 
nödvändigt, och då även innehålla en 
uttömmande redogörelse för skälen till den 
eventuella föreslagna åtgärden. Alla 
sådana förslag kan också läggas fram 
separat närhelst marknadsutvecklingen 
eller bristerna i marknadsutvecklingen så 
kräver.

Or. en

Motivering

Tanken är att möjliggöra snabba lagstiftningsåtgärder för datakommunikation om det behövs, 
något som dagens brist på uppgifter inte tillåter.
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Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 327
ARTIKEL 12, PUNKT 1B (ny)

1b. Kommissionen skall analysera denna 
förordnings effekter på små oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation. Den skall lägga fram 
en rapport senast den ...1. Rapporten skall 
innehålla ett förslag till ingripande om det 
anses nödvändigt. Alla sådana förslag kan 
också läggas fram separat närhelst 
marknadsutvecklingen eller bristerna i 
marknadsutvecklingen så kräver.
___________
1 12 månader efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Tanken är att möjliggöra snabba lagstiftningsåtgärder för datakommunikation om det behövs, 
något som dagens brist på uppgifter inte tillåter.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 328
ARTIKEL 12, PUNKT 1B (ny)

1b. Kommissionen skall analysera denna 
förordnings effekter på små oberoende 
eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation. Kommissionen skall 
särskilt analysera huruvida små, oberoende 
eller nystartade operatörer utsätts för 
diskriminerande taxor. Kommissionen skall 
också rapportera om huruvida tillgången 
på icke-diskriminerande villkor för små 
oberoende eller nystartade operatörer skall 
regleras. Rapporten skall innehålla ett 
förslag till ingripande om det anses 
nödvändigt. Kommissionen skall lägga 
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fram en rapport senast den … (12 månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft). 
Alla sådana förslag kan också läggas fram 
separat närhelst marknadsutvecklingen 
eller bristerna i marknadsutvecklingen så 
kräver.

Or. en

Motivering

Kommissionens rapport skulle bli klarare om man undersökte effekterna av denna förordning 
på små oberoende eller nystartade operatörer. 

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 329
ARTIKEL 12, PUNKT 1C (ny)

1c. Kommissionen skall offentliggöra en 
årlig rapport om utvecklingen inom 
gemenskapen på det område som denna 
förordning täcker.

Or. en

Motivering

Syftet är att få en bredare årlig översyn.

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 330
ARTIKEL 13

Artikel 13 utgår
Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommunikationskommitté som inrättats 
genom artikel 22 i direktiv 2002/21/EG.
2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
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bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG skall vara tre månader.
3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. de

Motivering

Den föreslagna begränsningen av direktivets giltighetstid gör artikel 13 överflödig.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 331
ARTIKEL 13

Artikel 13 utgår
Kommitté

1. Kommissionen skall biträdas av den 
kommunikationskommitté som inrättats 
genom artikel 22 i direktiv 2002/21/EG.
2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 
1999/468/EG skall vara tre månader.
3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 332
ARTIKEL 13, PUNKT 2A (ny)

2a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG gälla, med beaktande 
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av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler och Christian Ehler

Ändringsförslag 333
ARTIKEL 15

Artikel 15 utgår
Genomförande

De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning skall antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 13.2.

Or. de

Motivering

Den föreslagna strykningen av artikel 13 gör denna bestämmelse överflödig.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 334
ARTIKEL 15

Artikel 15 utgår
Genomförande

De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning skall antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 13.2.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 335
BILAGA I

Denna bilaga utgår.
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Or. de

Motivering

Den föreslagna ändringen i artikel 3 gör bilaga I överflödig.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 336
BILAGA I

Denna bilaga utgår.

Or. es

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 337
BILAGA I

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Bilaga I bör utgå som en följd av ändringsförslagen till artikel 3 (se äf 1).

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 338
BILAGA I

Denna bilaga utgår.

Or. en

Motivering

Det faktum att bilaga I utgår hör samman med ändringarna i enlighet med artikel 3 (se 
ändringsförslag 1).
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Pia Elda Locatelli, Patrizia Toia

Ändringsförslag 339
BILAGA I, PUNKT 1, LEDEN A OCH B

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

a) 1,5 (ett komma fem) 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.

b) 2 (två) 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.

Or. it

Motivering

Färska undersökningar visar att två olika multiplikationsfaktorer behövs eftersom kostnaden 
skiljer sig åt för samtal som rings till nummer i och utanför den medlemsstat där värdnätet 
finns. Undersökningarna visar också att maxtaxan för grossistledet, som räknats fram med 
hjälp av faktorerna i kommissionens förslag, inte garanterar rättvisa roamingpriser för 
konsumenterna. Därför bör man införa lägre faktorer som både skyddar konsumenterna och 
lämnar vinstmarginal åt företagen.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 340
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 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 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.
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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.

Denna maxtaxa skall även inkludera alla 
fasta avgifter, t.ex. uppkopplingsavgifter.

Or. pl

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 341
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 rösttelefonisamtal 
som börjar i värdnätsoperatörens nät, får inte 
överstiga den enligt artikel 10.3 
offentliggjorda mobiltermineringstaxan 
multiplicerad med 2 (två).

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.

Denna maxtaxa skall även inkludera 
uppkopplingsavgifter. 

Or. en

Motivering

En enda maxtaxa i grossistledet. Maxtaxan måste inte anpassas till genomsnittet och gäller 
oavsett var samtalet termineras. Denna formel, som baseras på den rapport från 
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konsultfirman Copenhagen Economics som bifogas detta förslag till yttrande som 
diskussionsunderlag, skulle i dagsläget resultera i en maxtaxa på 25 eurocent. 

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 342
BILAGA I

Grossisttaxor för reglerade roamingsamtal 
enligt artikel 3
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

Grossisttaxor för reglerade roamingsamtal 
enligt artiklarna 3 och 4
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

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

2 (två) för alla samtal till 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.

i en annan medlemsstat än den där värdnätet 
finns.

Dessa maxtaxor skall även inkludera alla 
fasta avgifter, t.ex. uppkopplingsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 343
BILAGA I, PUNKT 1A (ny)

1a. Vid sidan av de maxtaxor som anges i 
led a och b skall värdnätsoperatören också 
kunna erbjuda kunderna möjligheten att 
välja mellan andra taxor.

Or. de
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Motivering

Mobilnätsoperatören måste ha rätt att erbjuda ytterligare taxor vid sidan av de planerade 
standardtaxorna.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto et Margie Sudre

Ändringsförslag 344
BILAGA I, PUNKT 1A (ny)

1a. För samtal som rings till och från 
mobiloperatörer vars licenser bara omfattar 
gemenskapens yttersta randområden skall 
dessa maxtaxor höjas med ett belopp 
motsvarande de merkostnader som uppstår 
till följd av den perifera belägenheten och 
att samtal förmedlas mellan den europeiska 
kontinenten och Europas randområden.

Or. fr

Motivering

Den geografiska splittringen gör att kostnaden för att förmedla samtal blir betydligt högre i 
gemenskapens yttersta randområden än hos övriga europeiska mobiloperatörer. De 
föreslagna maxtaxorna skulle tvinga övriga europeiska operatörer att i sina nät släppa in 
kunder till operatörer som är verksamma i de yttre randområdena utan någon möjlighet att 
täcka sina kostnader. Detta skulle kunna få dem att stänga sina nät för kunder till operatörer 
i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 345
BILAGA II

Denna bilaga utgår.

Or. de

Motivering

Bilaga II bör utgå som en följd av ändringsförslagen till artikel 4.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 346
BILAGA II, PUNKT 1, LED B

b) termineringstaxa per operatör med 
betydande marknadsinflytande: den 
genomsnittliga minuttaxan (inbegripet 
uppkopplingsavgifter), grundad på ett samtal 
på tre minuter till normaltaxa, utan 
mervärdesskatt och i den berörda 
medlemsstatens nationella valuta, som de 
enskilda operatörerna med betydande 
marknadsinflytande tar ut för terminering av 
röstsamtal i sina mobilnät, fastställd i 
enlighet med en metodik som godkänts av 
den nationella regleringsmyndigheten, 

b) termineringstaxa per operatör med 
betydande marknadsinflytande: den 
genomsnittliga minuttaxan (inbegripet 
uppkopplingsavgifter), grundad på ett samtal 
på tre minuter till genomsnittlig taxa, utan 
mervärdesskatt och i den berörda 
medlemsstatens nationella valuta, som de 
enskilda operatörerna med betydande 
marknadsinflytande tar ut för terminering av 
röstsamtal i sina mobilnät, fastställd i 
enlighet med en metod som accepterats av 
den nationella regleringsmyndigheten, 

Or. pl

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 347
BILAGA II, PUNKT 2

(2) Den genomsnittliga
mobiltermineringstaxa som skall 
offentliggöras enligt artikel 10.3 är 
genomsnittet av de nationella viktade 
genomsnittliga termineringstaxorna, i sin tur 
viktat på grundval av det sammanlagda 
antalet aktiva abonnenter i varje 
medlemsstat. Den skall beräknas utgående 
från uppgifter som fastställs i punkt 3 nedan 
och som har meddelats kommissionen av de 
nationella regleringsmyndigheterna på 
begäran enligt artikel 10.2 eller 10.4.

(2) Den mobiltermineringstaxa som skall 
offentliggöras enligt artikel 10.3 är den 
75:e percentilen av de nationella viktade 
genomsnittliga termineringstaxorna. Den 
skall beräknas utgående från uppgifter som 
fastställs i punkt 3 nedan och som har 
meddelats kommissionen av de nationella 
regleringsmyndigheterna på begäran enligt 
artikel 10.2 eller 10.4. Varje medlemsstat 
skall använda samma viktning vid 
beräkningen av den 75:e percentilen av de 
nationella viktade genomsnittliga 
termineringstaxorna. Om den 
75:e percentilen av de nationella viktade 
genomsnittliga termineringstaxorna 
hamnar mellan två medlemsstater skall ett 
enkelt genomsnitt av de genomsnittliga 
termineringstaxorna i de två 
medlemsstaterna användas.

Or. en
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Motivering

I enlighet med rapporten från Copenhagen Economics, som bifogas detta förslag till yttrande 
som diskussionsunderlag.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 348
BILAGA II; PUNKT 3, LED B

b) summan av alla aktiva abonnenter per 
operatör med betydande marknadsinflytande 
i deras medlemsstat.

b) summan av det totala antalet minuter 
rösttelefoniterminering per operatör med 
betydande marknadsinflytande i deras 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

I enlighet med rapporten från Copenhagen Economics, som bifogas detta förslag till yttrande 
som diskussionsunderlag.


