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[Kommissionens] förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 39
SKÄL 1

(1) De nationella regleringsmyndigheterna 
ser det som ett problem att den som 
använder sin mobiltelefon under 
utlandsresor i gemenskapen ofta får betala 
alltför höga taxor för utnyttjandet av 
allmänna mobilnät. Vid sitt 
plenariesammanträde i maj 2005 
konstaterade Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter 
(European Regulators’ Group, ERG) bl.a. att 
det tycks saknas goda grunder för att 
slutkundstaxorna är så höga, och att de höga 
taxorna tycks vara en följd av att utländska 
värdnätsoperatörer tar ut höga grossisttaxor 
och i många fall att även kundens egen 
nätoperatör gör rejäla påslag på 

(1) Det faktum att den som använder sin 
mobiltelefon under utlandsresor i 
gemenskapen ofta får betala alltför höga 
taxor för utnyttjandet av allmänna mobilnät 
visar att marknaden fungerar dåligt på 
detta område. Vid sitt plenariesammanträde 
i maj 2005 konstaterade Europeiska gruppen 
av regleringsmyndigheter 
(European Regulators’ Group, ERG) bl.a. att 
det tycks saknas goda grunder för att 
slutkundstaxorna är så höga, och att de höga 
taxorna tycks vara en följd av att utländska 
värdnätsoperatörer tar ut höga grossisttaxor 
och i många fall att även kundens egen 
nätoperatör gör rejäla påslag på 
grossisttaxorna. Gruppen konstaterade också 
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grossisttaxorna. Gruppen konstaterade också 
att sänkningar av grossisttaxorna sällan slår 
igenom i slutkundsledet, och att de olika 
medlemsstaternas marknader är nära knutna 
till varandra.

att sänkningar av grossisttaxorna sällan slår 
igenom i slutkundsledet, och att de olika 
medlemsstaternas marknader är nära knutna 
till varandra.

Or. en

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 40
SKÄL 1

(1) De nationella regleringsmyndigheterna 
ser det som ett problem att den som 
använder sin mobiltelefon under 
utlandsresor i gemenskapen ofta får betala 
alltför höga taxor för utnyttjandet av 
allmänna mobilnät. Vid sitt 
plenariesammanträde i maj 2005 
konstaterade Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter 
(European Regulators’ Group, ERG) bl.a. att 
det tycks saknas goda grunder för att 
slutkundstaxorna är så höga, och att de höga 
taxorna tycks vara en följd av att utländska 
värdnätsoperatörer tar ut höga grossisttaxor 
och i många fall att även kundens egen 
nätoperatör gör rejäla påslag på 
grossisttaxorna. Gruppen konstaterade också 
att sänkningar av grossisttaxorna sällan slår 
igenom i slutkundsledet, och att de olika 
medlemsstaternas marknader är nära knutna 
till varandra.

(1) De nationella regleringsmyndigheterna 
ser det som ett problem att den som 
använder sin mobiltelefon under 
utlandsresor i gemenskapen ofta får betala 
alltför höga taxor för utnyttjandet av 
allmänna mobilnät. Vid sitt 
plenariesammanträde i maj 2005 
konstaterade Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter 
(European Regulators’ Group, ERG) bl.a. att 
det tycks saknas goda grunder för att 
slutkundstaxorna är så höga, och att de höga 
taxorna tycks vara en följd av att utländska 
värdnätsoperatörer tar ut höga grossisttaxor 
och i många fall att även kundens egen 
nätoperatör gör rejäla påslag på 
grossisttaxorna. Gruppen konstaterade också 
att sänkningar av grossisttaxorna sällan slår 
igenom i slutkundsledet, och att de olika 
medlemsstaternas marknader är nära knutna 
till varandra. Även om vissa operatörer 
nyligen infört roamingtaxor som ger 
kunderna bättre villkor finns det bevis för 
att priserna fortfarande vida överskrider 
mobiloperatörernas kostnader och inte på 
ett korrekt sätt uppfyller kundernas 
förväntningar, däribland deras möjligheter 
att göra välgrundade val.

Or. en
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Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 41
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Enbart under 2006 sjönk 
slutkundspriserna med 25 procent. 
ERG:s förhoppningar om att 
nätoperatörerna skulle föra 
prissänkningarna vidare från grossistledet 
till slutkundsledet har sålunda infriats.

Or. de

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 42
SKÄL 4

(4) Enligt rekommendationen om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader är den 
nationella grossistmarknaden för 
internationell roaming i allmänna 
mobiltelefonnät en sådan relevant marknad 
där en nationell regleringsmyndighet kan gå 
in och ålägga en operatör en specifik 
skyldighet. Men de nationella 
regleringsmyndigheternas marknadsanalyser 
– som de gjort var för eller inom ramen för 
Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter – visar att ingen 
nationell regleringsmyndighet ännu har 
lyckats få bukt med de höga grossisttaxorna 
för internationell roaming. Det tycks bero på 
att produktens karaktär – t.ex. det faktum att 
internationell roaming alltid berör mer än ett 
land – gör det svårt att avgöra vilka företag 
som har betydande marknadsinflytande.

(4) Enligt rekommendationen om relevanta 
produkt- och tjänstemarknader är den 
nationella grossistmarknaden för 
internationell roaming i allmänna 
mobiltelefonnät en sådan relevant marknad 
där en nationell regleringsmyndighet kan gå 
in och ålägga en operatör en specifik 
skyldighet. Men de nationella 
regleringsmyndigheternas marknadsanalyser 
– som de gjort var för eller inom ramen för 
Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter – visar att ingen 
nationell regleringsmyndighet ännu har 
lyckats få bukt med de höga grossisttaxorna 
för internationell roaming. Det tycks bero på 
att produktens karaktär – t.ex. det faktum att 
internationell roaming alltid berör mer än ett 
land – gör det svårt att avgöra vilka företag 
som har betydande marknadsinflytande. 
Behovet av en europeisk 
regleringsmyndighet bör därför 
undersökas.

Or. en
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Ändringsförslag från Werner Langen 

Ändringsförslag 43
SKÄL 11

(11) Grossist- och slutkundsledet har 
mycket speciella egenskaper som motiverar 
exceptionella åtgärder utöver de 
mekanismer som annars finns att tillgå 
inom ramen för telekompaketet.

utgår

Or. de

Motivering

Ospecifik kommentar som följaktligen bör strykas.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 44
SKÄL 12

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att 
taxesänkningar i grossistledet inte alltid 
slår igenom i slutkundsledet, kanske för att 
det hittills har saknats incitament att föra 
sänkningarna vidare. Men en åtgärd helt 
inriktad på slutkundsledet utan hänsyn till 
grossisternas självkostnader kan störa 
marknadens funktion.

utgår

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.
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Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 45
SKÄL 12

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att 
taxesänkningar i grossistledet inte alltid 
slår igenom i slutkundsledet, kanske för att 
det hittills har saknats incitament att föra 
sänkningarna vidare. Men en åtgärd helt 
inriktad på slutkundsledet utan hänsyn till 
grossisternas självkostnader kan störa 
marknadens funktion.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis 

Ändringsförslag 46
SKÄL 12

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att 
taxesänkningar i grossistledet inte alltid 
slår igenom i slutkundsledet, kanske för att 
det hittills har saknats incitament att föra 
sänkningarna vidare. Men en åtgärd helt 
inriktad på slutkundsledet utan hänsyn till 
grossisternas självkostnader kan störa 
marknadens funktion.

(12) Roamingkundernas intressen bör därför 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i grossistledet.

Or. en

Motivering

Att reglera i både grossist- och slutkundsledet vore ett för kraftigt marknadsingripande och 
skulle få långtgående konsekvenser för den europeiska telekomindustrin, vilket skulle hämma 
konkurrensen. Syftet med förslaget, det vill säga att sänka roamingtaxorna i hela Europa, är 
föredömligt, men reglering i slutkundsledet måste förbli en sista utväg.
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Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 47
SKÄL 12

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att taxesänkningar 
i grossistledet inte alltid slår igenom i 
slutkundsledet, kanske för att det hittills har 
saknats incitament att föra sänkningarna 
vidare. Men en åtgärd helt inriktad på 
slutkundsledet utan hänsyn till grossisternas 
självkostnader kan störa marknadens 
funktion.

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att taxesänkningar 
i grossistledet inte alltid slår igenom i 
slutkundsledet, kanske för att det hittills har 
saknats incitament att föra sänkningarna 
vidare. Men en åtgärd helt inriktad på 
slutkundsledet utan hänsyn till grossisternas 
självkostnader kan störa marknadens 
funktion. Särskild uppmärksamhet bör 
ägnas åt risken för att små, oberoende eller 
nystartade operatörer erbjuds villkor för 
tillhandahållandet av roamingtjänster som 
hämmar deras konkurrenskraft, så att man 
kan vidta snabba och ändamålsenliga 
åtgärder vid fall av konstaterat missbruk. 
Kommissionen bör analysera denna 
förordnings inverkan på 
konkurrenssituationen för små, oberoende 
och nystartade operatörer.

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 48
SKÄL 12

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att taxesänkningar 
i grossistledet inte alltid slår igenom i 
slutkundsledet, kanske för att det hittills har 
saknats incitament att föra sänkningarna 
vidare. Men en åtgärd helt inriktad på 
slutkundsledet utan hänsyn till grossisternas 
självkostnader kan störa marknadens 
funktion.

(12) Roamingkundernas intressen bör 
skyddas genom att specifika skyldigheter 
införs i både grossist- och slutkundsledet, 
eftersom det har visat sig att taxesänkningar 
i grossistledet inte alltid slår igenom i 
slutkundsledet, kanske för att det hittills har 
saknats incitament att föra sänkningarna 
vidare. Men en åtgärd helt inriktad på 
slutkundsledet utan hänsyn till grossisternas 
självkostnader kan störa marknadens 
funktion. Kommissionen bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt denna förordnings 
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marknadsinverkan och säkra att 
konkurrensen inte snedvrids, särskilt med 
avseende på små, oberoende operatörer och 
nya aktörer på marknaden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag betonar att denna förordning inte skall ha några negativa effekter på 
konkurrensen på den berörda marknaden.

Ändringsförslag från Werner Langen 

Ändringsförslag 49
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna 
har fått rimlig tid på sig för att anpassa 
sina taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

utgår

Or. de

Motivering

Ospecifik kommentar som följaktligen bör strykas.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 50
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna 
har fått rimlig tid på sig för att anpassa 
sina taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft omedelbart och i alla medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Det är absolut nödvändigt att prisgränserna i såväl grossist- som slutkundsledet börjar 
tillämpas omedelbart för att priserna skall sjunka. Detta är förordningens främsta mål. 
Fastän operatörerna förra året aviserade avsevärda sänkningar av grossistpriserna förblev 
slutkundspriserna höga. Därför behövs det inte någon övergångsklausul.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 51
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna 
har fått rimlig tid på sig för att anpassa 
sina taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är infört på grund av strykningen av artikel 5 i kommissionens förslag, som 
stadgar om en tidsfrist på sex månader innan regleringen av slutkundspriserna för 
rösttelefonisamtal skall träda i kraft.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 52
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått rimlig tid på sig för att anpassa sina 
taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått 12 månader på sig för att anpassa sig.

Or. en

Motivering
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 53
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått rimlig tid på sig för att anpassa sina 
taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått sex månader på sig för att anpassa sina 
taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

Or. en

Motivering

När regleringen väl slutförts bör operatörerna ges en rimlig fast tidsperiod på sig att 
genomföra nödvändiga justeringar.

Ändringsförslag från Ivo Belet

Ändringsförslag 54
SKÄL 13

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått rimlig tid på sig för att anpassa sina 
taxor och sitt tjänsteutbud till de nya 
reglerna.

(13) De skyldigheter som införs bör träda i 
kraft så snart som möjligt och i alla 
medlemsstater, efter det att operatörerna har 
fått sex månader på sig för att anpassa sina 
slutkundstaxor och sitt tjänsteutbud till de 
nya reglerna.

Or. nl

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 55
SKÄL 13A (nytt)

(13a) Man måste se till att 
mobiloperatörerna inte försämrar 
arbetsförhållandena inom sektorn till följd 
av denna reglering.

Or. en
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 56
SKÄL 14

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

utgår

Or. fr

Motivering

Det tjänar ingenting till att tala om ”den europeiska hemmamarknadsprincipen”. Det här 
skälet kan med större fördel användas till att beskriva vilka principer som skall följas vid 
regleringen av grossistmarknaden.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 57
SKÄL 14

(14) En gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, bör införas för 
att den som under resor i gemenskapen 
utnyttjar allmänna mobilnät varken skall 
behöva betala oskäligt mycket för 
internationella roamingtjänster när han eller 
hon ringer samtal eller tar emot 
rösttelefonisamtal. Principen skall på så sätt 
både skydda konsumenten och bevara 
konkurrensen mellan operatörerna. Eftersom 

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

Or. de

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 58
SKÄL 14

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

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

Or. de

Motivering

Ändringen har samband med ändringsförslaget till artikel 4. Det bör i princip vara gratis att 
ta emot samtal inom EU.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 59
SKÄL 14

(14) En gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, bör införas för 
att den som under resor i gemenskapen 

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

utnyttjar allmänna mobilnät varken skall 
behöva betala oskäligt mycket för 
internationella roamingtjänster när han eller 
hon ringer samtal eller tar emot 
rösttelefonisamtal genom att det fastställs 
genomsnittliga standardtaxor som bättre 
motsvarar kostnaden för att tillhandahålla 
tjänsten samt maxtaxor, samtidigt som 
kunderna har rätt att acceptera högre 
roamingtaxor. Principen skall på så sätt 
både skydda konsumenten och bevara 
konkurrensen mellan operatörerna. Eftersom 
internationella roamingtjänster alltid berör 
mer än ett land behövs gemensamma 
bestämmelser, så att mobiloperatörerna 
överallt måste följa enhetliga bestämmelser 
utformade i enlighet med objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Syftet är att spegla pristakens ändrade struktur.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 60
SKÄL 14

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

(14) En gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, bör införas för 
att den som under resor eller på sin 
bostadsort i gemenskapen utnyttjar allmänna 
mobilnät varken skall behöva betala oskäligt 
mycket för internationella roamingtjänster 
när han eller hon ringer samtal eller tar emot 
rösttelefonisamtal eller textmeddelanden. 
Principen skall på så sätt både skydda 
konsumenten och bevara konkurrensen 
mellan operatörerna. Eftersom 
internationella roamingtjänster alltid berör 
mer än ett land behövs gemensamma 
bestämmelser, så att mobiloperatörerna 
överallt måste följa enhetliga bestämmelser 
utformade i enlighet med objektiva kriterier.
Vid utarbetandet av den gemensamma 
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mekanismen bör de nationella 
regleringsmyndigheterna och operatörerna 
ägna särskild uppmärksamhet åt den 
särskilda situationen för medborgare som 
lever och arbetar och företag som bedriver 
verksamhet i gränsområden i angränsande 
medlemsstater. Oberoende av denna 
förordning bör särskilda åtgärder vidtas för 
att hindra att användare tvingas betala för 
oavsiktlig roaming. I avsaknad av en 
europeisk regleringsmyndighet bör 
kommissionen lägga fram en 
framstegsrapport i denna fråga under 2008.

Or. en

Motivering

Roamingavgifterna betalas inte bara av människor som är på resa, utan även av företag –
huvudsakligen små och medelstora företag – och människor som lever, arbetar eller är 
verksamma i EU:s inre gränsområden. De drabbas av ständiga roamingavgifter i sitt 
vardagsliv, och detta utan att resa när det rör sig om oavsiktlig roaming (dvs. när de kommer 
in på andra, gränsöverskridande, operatörsnät fastän de bor i sitt ”hemland”).

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 61
SKÄL 14A (nytt)

(14a) Mot bakgrund av texten i de 
föregående skälen kan regleringen av 
priser för utgående internationella 
roamingsamtal bäst göras med hjälp av ett 
genomsnittligt pristak som fastställs på 
gemenskapsnivå och beräknas per minut 
och per operatör.

Or. fr

Motivering

Det tjänar ingenting till att tala om ”den europeiska hemmamarknadsprincipen”. Det här 
skälet kan med större fördel användas till att beskriva vilka principer som skall följas vid 
regleringen av grossistmarknaden.
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Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 62
SKÄL 15

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 63
SKÄL 15

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

(15) Ett verkningsfullt och proportionellt 
sätt som bygger på ovannämnda princip är 
att reglera taxorna för internationella 
roamingsamtal genom att fastställa en högsta 
europeisk minuttaxa för grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 64
SKÄL 15

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

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

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
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konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 65
SKÄL 15

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

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

Or. en

Motivering

Roamingtjänsterna måste omfatta samtliga tjänster: röstsamtal, meddelanden, utgående 
samtal utomlands eller i värdlandet samt inkommande samtal och meddelanden. 
Konsumentskyddstaxan måste beräknas så att man kan införa ett automatiskt tak för 
prissättningen i slutkundsledet.

Ändringsförslag från Ivo Belet

Ändringsförslag 66
SKÄL 15A (nytt)

(15a) För att kunna erbjuda innovativa 
prispaket måste hemmaleverantörerna 
kunna avvika från maxtaxorna för 
slutkunder, förutsatt att kunderna 
uttryckligen väljer sådana alternativ.

Or. nl
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Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 67
SKÄL 15A (nytt)

(15a) På grossistnivå bör ingen 
värdnätsoperatör kunna ta ut taxor som 
överstiger den genomsnittliga grossisttaxan 
av någon annan operatör . I slutkundsledet 
bör en högsta konsumentskyddstaxa per 
minut införas för nya och befintliga 
kunder, om de inte medvetet väljer en 
annan taxa.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 68
SKÄL 16

(16) Hemmamarknadsprincipen bör leda 
till att slutkundstaxan för internationell 
roaming på ett skäligare sätt avspeglar 
operatörernas självkostnader för tjänsten, 
samtidigt som de kan fortsätta att 
konkurrera genom att variera sitt utbud
och anpassa taxorna till 
marknadsförhållanden och efterfrågan.

utgår

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 69
SKÄL 16A (nytt)

(16a) Av omsorg om skyddet av utsatta 
roamingkunder bör operatörerna dock 
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också utan extra kostnad för 
konsumenterna erbjuda system där priset, 
vare sig på utgående eller inkommande 
internationella roamingsamtal, inte 
överstiger ett visst maximibelopp per minut.

Or. fr

Motivering

Det som stod i den ursprungliga texten till skälet har redan behandlats i ett tidigare 
sammanhang. Texten i skälet bör användas för en mera konkret beskrivning av hur man kan 
skydda utsatta slutkunder.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 70
SKÄL 17

(17) Hemmamarknadsprincipen bör vara 
lätt att genomföra och bevaka, så att den 
administrativa bördan minimeras både för 
de berörda operatörerna och för de 
nationella regleringsmyndigheter som skall 
se till att bestämmelserna efterlevs.

utgår

Or. de

Motivering

Detta är en självklarhet som bör strykas i syfte att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 71
SKÄL 17

(17) Hemmamarknadsprincipen bör vara lätt 
att genomföra och bevaka, så att den 
administrativa bördan minimeras både för de
berörda operatörerna och för de nationella 
regleringsmyndigheter som skall se till att 
bestämmelserna efterlevs.

(17) Hemmamarknadsprincipen bör vara lätt 
att genomföra och bevaka, så att den 
administrativa bördan minimeras både för de 
berörda operatörerna och för de nationella 
regleringsmyndigheter som skall se till att 
bestämmelserna efterlevs. I syfte att 
underlätta beräkningen av de högsta 
tillåtna grossist- och slutkundstaxorna 
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fastställs specifika värden, uttryckta i euro, 
i denna förordning. Detta ökar 
konsumenternas insyn och gör regleringen 
mer tillförlitlig och förutsägbar.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 72
SKÄL 17A (nytt)

(17a) För att i framtiden förhindra att 
enskilda mobiloperatörer underlåter att 
föra vidare inbesparingar i grossistledet till 
slutkundsledet bör operatörerna förpliktas 
att tillhandahålla regleringsmyndigheten 
dokumentation om att de sänkt 
slutkundspriserna. 

Or. de

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 73
SKÄL 18

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att 
leverera en internationell roamingtjänst 
varierar beroende på om det är fråga om ett 
samtal inom värdlandet, eller till kundens 
hemland eller en annan medlemsstat.

(18) De genomsnittliga grossisttaxorna bör 
omfatta alla element som ingår i ett 
internationellt roamingsamtal, inklusive 
indirekta kostnader samt kostnader för 
signalering, originering, förmedling och 
terminering.

Or. de

Motivering

Klargörande om att grossisttaxorna skall beräknas på en genomsnittlig beräkningsgrund.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 74
SKÄL 18

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att 
leverera en internationell roamingtjänst 
varierar beroende på om det är fråga om ett 
samtal inom värdlandet, eller till kundens 
hemland eller en annan medlemsstat.

(18) De genomsnittliga och maximala 
pristaken bör omfatta alla element i grossist-
och slutkundsledet som ingår i ett 
internationellt roamingsamtal, inklusive 
indirekta kostnader samt kostnader för 
signalering, originering, förmedling och 
terminering.

Or. fr

Motivering

I texten till skälet efter översynen måste både de genomsnittliga pristaken och de maximala 
pristaken finnas med (de genomsnittliga pristaken handlar om pristak som föreslagits för 
grossistmarknaden och om den taxa som föreslagits som ett mål för marknaden, medan de 
maximala pristaken gäller för konsumentskyddstaxan). Dessutom måste också kostnaderna 
för försäljning i slutkundsledet nämnas, eftersom kommissionen i själva verket inte tagit 
hänsyn till dem i sin konsekvensbedömning.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 75
SKÄL 18

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att 
leverera en internationell roamingtjänst 
varierar beroende på om det är fråga om ett 
samtal inom värdlandet, eller till kundens 
hemland eller en annan medlemsstat.

(18) Maxtaxan bör omfatta alla relevanta 
element som ingår i ett internationellt 
roamingsamtal, inklusive indirekta kostnader 
samt kostnader för signalering, originering, 
förmedling och terminering.

Or. es
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Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslag 10 (bilaga 1) stryks hänvisningen till variationen i 
kostnaderna för att tillhandahålla internationell roaming i samband samtal inom värdlandet 
eller till kundens hemland eller en annan medlemsstat.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 76
SKÄL 18

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att leverera 
en internationell roamingtjänst varierar 
beroende på om det är fråga om ett samtal 
inom värdlandet, eller till kundens hemland 
eller en annan medlemsstat.

(18) Maxtaxan bör omfatta alla relevanta 
element som ingår i ett internationellt 
roamingsamtal, inklusive indirekta kostnader 
samt kostnader för signalering, originering, 
förmedling och terminering. Den bör också 
ta hänsyn till att operatörernas 
självkostnader för att leverera en 
internationell roamingtjänst varierar 
beroende på om det är fråga om ett samtal 
inom värdlandet, eller till kundens hemland 
eller en annan medlemsstat. För enkelhetens 
skull bör en enda maxtaxa gälla i 
grossistledet.

Or. en

Motivering

Syftet är att spegla pristakens ändrade struktur.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 77
SKÄL 18

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att leverera 
en internationell roamingtjänst varierar 
beroende på om det är fråga om ett samtal
inom värdlandet, eller till kundens hemland 

(18) Maxtaxan bör omfatta alla element som 
ingår i ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt kostnader 
för signalering, originering, förmedling och 
terminering. Den bör också ta hänsyn till att 
operatörernas självkostnader för att leverera 
en internationell roamingtjänst varierar 
beroende på om det är fråga om ett samtal 
inom värdlandet, eller till kundens hemland 
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eller en annan medlemsstat. eller en annan medlemsstat. Maxtaxan i 
grossistledet bör också ta vederbörlig 
hänsyn till regionala skillnader mellan 
operatörerna, särskilt sådana som beror på 
särskilda omständigheter såsom topografi 
och stora turistströmmar på kort tid.

Or. en

Motivering

Vissa operatörer har utan tvekan högre grossistkostnader än genomsnittet på grund av 
särskilda omständigheter som de inte rår över. Detta måste beaktas när man fastställer 
maxtaxan i grossistledet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 78
SKÄL 19

(19) Maxtaxan i grossistledet för ett 
internationellt roamingsamtal bör grundas på 
den genomsnittliga minuttaxa som 
operatörer med ett betydande 
marknadsinflytande tar för terminering av 
mobilsamtal. Dessa termineringstaxor 
övervakas nämligen redan i enlighet med 
telekompaketet och bör därför baseras på 
operatörernas självkostnader. Med tanke på 
karaktären på marknaden för 
samtalsterminering i individuella allmänna 
mobilnät och det faktum att internationell 
roaming är transnationell, dvs. alltid berör 
mer än ett land, är termineringstaxorna 
också en bra utgångspunkt för en reglering 
som är representativ för mobilnätens 
kostnadsstruktur över hela Europa. Den 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan är ett 
pålitligt riktvärde för kostnaderna på 
grossistnivå. Om maxtaxan i grossistledet 
grundas en lämplig multipel av den bör man 
kunna vara säker på att operatören kan täcka 
sina faktiska kostnader för tillhandahållandet 
av reglerade roamingtjänster.

(19) Maxtaxan i grossistledet för ett 
internationellt roamingsamtal bör grundas på 
den genomsnittliga minuttaxa som 
operatörer med ett betydande 
marknadsinflytande tar för terminering av 
mobilsamtal. Dessa termineringstaxor 
övervakas nämligen redan i enlighet med 
telekompaketet och bör därför baseras på 
operatörernas självkostnader. Med tanke på 
karaktären på marknaden för 
samtalsterminering i individuella allmänna 
mobilnät och det faktum att internationell 
roaming är transnationell, dvs. alltid berör 
mer än ett land, är termineringstaxorna 
också en bra utgångspunkt för en reglering 
som är representativ för mobilnätens 
kostnadsstruktur över hela Europa. Den 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan är ett 
pålitligt riktvärde för kostnaderna på 
grossistnivå. Om maxtaxan i grossistledet 
grundas en lämplig multipel av den bör man 
kunna vara säker på att operatören kan täcka 
sina faktiska kostnader för tillhandahållandet 
av reglerade roamingtjänster. I dagsläget 
beräknas den genomsnittliga taxan för 
terminering av mobilsamtal uppgå till 
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11,41 eurocent. För en taxa för terminering 
av mobilsamtal på denna nivå vore det 
lämpligt att fastställa en koefficient på 3 för 
utgående samtal inom EU (vilket skulle ge 
0,34 euro) och 2 för utgående lokalsamtal 
(vilket skulle ge 0,23 euro).

Or. en

Motivering

I avsaknad av totalkostnader i samband med ett roamingsamtal på ett utländskt nät är det 
berättigat och rättvist för konsumenterna att fastställa separata maxtaxor för utgående samtal 
inom EU respektive utgående lokalsamtal. Vissa operatörer har utan tvekan högre 
grossistkostnader än genomsnittet på grund av särskilda omständigheter som de inte rår över. 
Detta måste beaktas när man fastställer maxtaxan i grossistledet.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 79
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala 
alltför mycket för ett reglerat 
roamingsamtal, samtidigt som 
hemmaleverantören kan hålla en tillräcklig 
vinstmarginal för att kunna differentiera 
sitt utbud.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 80
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala 
alltför mycket för ett reglerat 
roamingsamtal, samtidigt som 
hemmaleverantören kan hålla en tillräcklig 
vinstmarginal för att kunna differentiera 
sitt utbud.

utgår
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Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 81
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala 
alltför mycket för ett reglerat 
roamingsamtal, samtidigt som 
hemmaleverantören kan hålla en tillräcklig 
vinstmarginal för att kunna differentiera 
sitt utbud.

utgår

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 82
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala alltför 
mycket för ett reglerat roamingsamtal, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

(20) De genomsnittliga och maximala 
pristaken till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala alltför 
mycket för ett reglerat roamingsamtal, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

Or. fr

Motivering

I texten till skälet bör det efter översynen finnas med, i fråga om slutkunderna, både en 
hänvisning till de genomsnittliga pristaken (för det mål i fråga om taxor som föreslås för 
slutkundsmarknaden) och för de maximala pristaken (för konsumentskyddstaxan).
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 83
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala alltför 
mycket för ett reglerat roamingsamtal, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

(20) Beräkningssystemet för en 
konsumentskyddstaxa på slutkundsnivå bör 
vara utformat så att kunden upplever att de 
inte får betala alltför mycket för ett reglerat 
roamingsamtal eller roamingmeddelande, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

Or. en

Motivering

Konsumentskyddstaxan måste beräknas på så sätt att man kan införa ett automatiskt tak för 
prissättningen på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 84
SKÄL 20

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala alltför
mycket för ett reglerat roamingsamtal, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

(20) Den högsta Eurotaxan till slutkund bör 
sättas så att kunden upplever att de inte får 
betala ett orimligt pris för ett 
roamingsamtal, samtidigt som 
hemmaleverantören kan hålla en tillräcklig 
vinstmarginal för att kunna differentiera sitt 
utbud.

Or. de

Motivering

Det måste klargöras att en fastställd, lämplig maxtaxa tillämpas i samband med Eurotaxan 
och att denna inte får överskridas.

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 85
SKÄL 20
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(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala alltför 
mycket för ett reglerat roamingsamtal, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

(20) Maxtaxan till slutkund bör sättas så att 
kunden upplever att de inte får betala mer än 
en specifik högsta taxa för ett röstsamtal 
vid roaming som bättre motsvarar 
kostnaden för att tillhandahålla tjänsten, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla 
en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 86
SKÄL 20A (nytt)

(20a) Hemmaleverantörerna bör vara 
skyldiga att erbjuda alla kunder en 
”konsumentskyddstaxa” i enlighet med 
artikel 4a, vilken kan kombineras med alla 
grossisttaxor. Både befintliga och nya 
kunder bör automatiskt erbjuds denna 
konsumentskyddstaxa, samtidigt som andra 
delar av deras abonnemang behålls, men 
de bör också ha möjlighet att kostnadsfritt 
välja en annan taxa utan några förbehåll 
eller begränsningar som hänger samman 
med de befintliga delarna i abonnemanget. 
Denna möjlighet att göra andra val gynnar 
konsumenterna och ger operatörerna ett 
incitament att erbjuda mer 
konkurrenspräglade taxesystem i 
slutkundsledet.

Or. en

Motivering

Konsumentskyddstaxan är den enklast och mest insynsvänliga slutkundstaxan för 
konsumenterna. Det är därför som konsumenterna bör erbjudas denna taxa automatiskt, utom 
i de fall de uttryckligen väljer en alternativt taxa. Detta tillvägagångssätt ger operatörerna ett 
incitament att utarbeta mer nyskapande och konkurrenspräglade taxesystem.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 87
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser 
till de maxtaxor som anges i denna 
förordning. Det är lämpligt att anslå en 
period på sex månader för detta, så att 
marknadsaktörerna får möjlighet att göra 
de anpassningar som krävs.

utgår

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att prisgränserna i såväl grossist- som slutkundsledet börjar 
tillämpas omedelbart för att priserna skall sjunka. Detta är förordningens främsta mål. 
Fastän operatörerna förra året aviserade avsevärda sänkningar av grossistpriserna förblev 
slutkundspriserna höga. Därför behövs det inte någon övergångsklausul.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 88
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser 
till de maxtaxor som anges i denna 
förordning. Det är lämpligt att anslå en 
period på sex månader för detta, så att 
marknadsaktörerna får möjlighet att göra 
de anpassningar som krävs.

utgår

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
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inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 89
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser till 
de maxtaxor som anges i denna förordning. 
Det är lämpligt att anslå en period på sex 
månader för detta, så att 
marknadsaktörerna får möjlighet att göra 
de anpassningar som krävs.

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör frivilligt anpassa sina 
slutkundspriser så att effekterna av denna 
förordning framgår tydligt för 
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att prisgränserna i såväl grossist- som slutkundsledet börjar 
tillämpas omedelbart för att priserna skall sjunka. Detta är förordningens främsta mål. 
Fastän operatörerna förra året aviserade avsevärda sänkningar av grossistpriserna förblev 
slutkundspriserna höga. Därför behövs det inte någon övergångsklausul.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 90
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser 
till de maxtaxor som anges i denna 
förordning. Det är lämpligt att anslå en 
period på sex månader för detta, så att 
marknadsaktörerna får möjlighet att göra 
de anpassningar som krävs.

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod på 
tre månader för att införa en Eurotaxa.

Or. de
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Motivering

Eurotaxan bör införas efter en viss övergångsperiod.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 91
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser till 
de maxtaxor som anges i denna förordning. 
Det är lämpligt att anslå en period på sex 
månader för detta, så att marknadsaktörerna 
får möjlighet att göra de anpassningar som 
krävs.

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser till 
den konsumentskyddstaxa som anges i 
denna förordning. Det är lämpligt att anslå 
en period på sex månader för detta, så att 
marknadsaktörerna får möjlighet att göra de 
anpassningar som krävs.

Or. en

Motivering

Det mest pålitliga sättet att trygga en hög konsumentskyddsnivå är att fastställa en 
konsumentskyddstaxa på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 92
SKÄL 21

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming för roamingsamtal 
från utlandet, i enlighet med denna 
förordning, bör ges en övergångsperiod för 
att frivilligt anpassa sina slutkundspriser till 
de maxtaxor som anges i denna förordning. 
Det är lämpligt att anslå en period på sex 
månader för detta, så att marknadsaktörerna 
får möjlighet att göra de anpassningar som 
krävs.

(21) Operatörer som tillhandahåller 
internationell roaming bör ges en 
övergångsperiod för att frivilligt anpassa 
sina slutkundspriser till de maxtaxor som 
anges i denna förordning. Det är lämpligt att 
anslå en period på sex månader för detta, så 
att marknadsaktörerna får möjlighet att göra 
de anpassningar som krävs.

Or. en
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Motivering

Roamingtjänster måste omfatta samtliga tjänster: röstsamtal, meddelanden, utlandssamtal, 
samtal i värdlandet samt inkommande samtal och meddelanden.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 93
SKÄL 22

(22) Maxtaxa bör också tillämpas för vad 
en kund måste betala för att ta emot 
rösttelefonisamtal i gemenskapen via 
roaming när han eller hon befinner sig 
utomlands. På så sätt skulle taxorna bättre 
återspegla operatörens självkostnader för 
att tillhandahålla roamingtjänsten, 
samtidigt som kunderna skulle bli mer 
medvetna om vilka taxor de kommer att 
debiteras när de besvarar samtal 
utomlands.

utgår

Or. de

Motivering

Ändringen har samband med ändringsförslaget till artikel 4. Det bör i princip vara gratis att 
ta emot samtal inom EU.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 94
SKÄL 23

(23) Denna förordning bör inte vara till 
hinder för innovativa erbjudanden till 
konsumenterna som är fördelaktigare än de 
maxtaxor per minut som anges i denna 
förordning.

(23) Denna förordning bör inte vara till 
hinder för innovativa erbjudanden till 
konsumenterna.

Or. de

Motivering

Eftersom priserna för internationell roaming inte regleras på slutkundsnivå finns det inga 
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hinder för innovativa, förmånliga erbjudanden till konsumenterna.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 95
SKÄL 23

(23) Denna förordning bör inte vara till 
hinder för innovativa erbjudanden som är 
fördelaktigare än de maxtaxor per minut
som anges i denna förordning.

(23) Denna förordning bör inte vara till 
hinder för innovativa erbjudanden som är 
fördelaktigare än de åtgärder som anges i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 96
SKÄL 23A (nytt) 

(23a) Metoder för att styra telefontrafiken 
kan bidra till att kunderna alltid får betala 
lägsta tillgängliga roamingtaxa, men kan 
också begränsa kundernas valmöjligheter. 
Kunderna bör alltid ha möjlighet att 
manuellt välja det värdnät de föredrar.

Or. en

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 97
SKÄL 23A (nytt)

(23a) Det är mycket viktigt med 
konkurrenskraft och innovation för 
telekommunikationssektorn och 
teknikneutralitet bör därför främjas 
framför föreskrivande åtgärder rörande 
valet av tekniska metoder som operatörerna 
använder för att genomföra denna 
förordning.

Or. en



AM\660783SV.doc 31/99 PE 384.658v03-00

SV

Motivering

När operatörerna har innovativa idéer som möjliggör ett bättre genomförande av åtgärderna 
i denna förordning bör dessa idéer främjas, och konkurrenskraften och innovationen inom 
denna sektor får inte hämmas.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 98
SKÄL 24

(24) För att alla som använder mobil 
rösttelefoni skall omfattas av denna 
förordning bör taxeregleringen gälla oavsett 
om kunden betalar hemmaleverantören i 
förskott eller efterskott.

(24) För att alla som använder mobil 
rösttelefoni skall omfattas av denna 
förordning bör taxeregleringen gälla oavsett 
om kunden betalar hemmaleverantören i 
förskott eller efterskott. Kunder som redan 
har mobiltelefonabonnemang bör kunna 
välja konsumentskyddstaxan enligt 
ändrade abonnemangsbestämmelser. 
Operatörerna bör aktivt informera samtliga 
kunder om villkoren för 
konsumentskyddstaxan.

Or. en

Motivering

Kunderna kan ha långtidsabonnemang som de vill ändra till ett nytt abonnemang. Under alla 
omständigheter måste alla avtal om mobiltjänster omfatta möjligheten att välja den framtida 
konsumentskyddstaxan. Roamingtjänsterna måste omfatta samtliga tjänster: röstsamtal, 
meddelanden, utgående samtal utomlands eller i värdlandet samt inkommande samtal och 
meddelanden.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 99
SKÄL 25 

(25) De genomsnittliga 
mobiltermineringstaxor som avses i denna 
förordning bör fastställas på grundval av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna lämnar till 
kommissionen och som kommissionen 
offentliggör regelbundet. Alla operatörer 

(25) De genomsnittliga 
mobiltermineringstaxor som avses i denna 
förordning bör fastställas på grundval av de 
uppgifter som de nationella 
regleringsmyndigheterna lämnar till 
kommissionen och som kommissionen 
offentliggör regelbundet. För närvarande 
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som åläggs skyldigheter genom denna 
förordning bör få rimlig tid på sig för att 
genomföra de taxeändringar som blir 
nödvändiga när kommissionen har 
offentliggjort nya genomsnittliga taxor.

beräknas den genomsnittliga taxan för 
terminering av mobilsamtal vara 
11,41 eurocent. Alla operatörer som åläggs 
skyldigheter genom denna förordning bör få 
rimlig tid på sig för att genomföra de 
taxeändringar som blir nödvändiga när 
kommissionen har offentliggjort nya 
genomsnittliga taxor.

Or. en

Motivering

Den genomsnittliga taxan för terminering av mobilsamtal måste nämnas här för att det skall 
vara lättare att förstå de siffror som anges i artiklarna 3 och 4a (ny).

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 100
SKÄL 26

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

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

Or. de

Motivering

Ändringen har samband med ändringsförslaget till artikel 4. Det bör i princip vara gratis att 
ta emot samtal inom EU.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 101
SKÄL 26 

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

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

Or. en

Motivering

Roamingtjänsterna måste omfatta samtliga tjänster: röstsamtal, meddelanden, utgående 
samtal utomlands eller i värdlandet samt inkommande samtal och meddelanden.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 102
SKÄL 26

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att
kunderna kan få information om gällande 
roamingtaxor när de befinner sig utomlands. 
Denna informationstjänst skall vara 
kostnadsfri och enkel att använda. 
Insynskravet innebär också att operatörer 

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ge kunderna 
information om gällande roamingtaxor i den 
besökta medlemsstaten. Denna 
informationstjänst skall vara kostnadsfri och 
enkel att använda. Informationen bör 
omfatta taxorna för att ringa och ta emot 
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måste tillhandahålla uppgifter om 
roamingtaxor när abonnemangen tecknas, 
och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar ägt rum, skall förse 
sina kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna.

rösttelefonisamtal och för att skicka och ta 
emot data på varje tillgängligt värdnät i den 
besökta medlemsstaten. Informationen bör 
belysa skillnaderna mellan normaltaxan 
och taxan under övrig tid och alla andra 
tidsmässiga variationer i taxan. Inom en 
timme efter inresan i en annan medlemsstat 
bör kunden ha rätt att få ett SMS från sin 
hemmaleverantör med kortfattad 
information om taxorna. Den ovannämnda 
fullständiga detaljerade information som 
avses ovan bör tillhandahållas automatiskt. 
Insynskravet innebär också att operatörer 
måste tillhandahålla uppgifter om 
roamingtaxor när abonnemangen tecknas, 
och att de regelbundet skall förse sina 
kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna. Hemmaleverantörerna bör 
med regelbundna mellanrum förse sina 
kunder med fullständig information om 
villkoren för Eurotaxan i samma 
omfattning som kunderna informeras om 
andra befintliga roamingtaxor.

Or. en

Motivering

Här behandlas åtgärderna för ökad insyn.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 103
SKÄL 26 

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att 
kunderna kan få information om gällande
roamingtaxor när de befinner sig utomlands. 
Denna informationstjänst skall vara 
kostnadsfri och enkel att använda.
Insynskravet innebär också att operatörer 

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att 
kunderna kan få information om gällande 
roamingtaxor i den besökta medlemsstaten. 
Inom en timme efter inresan i en annan 
medlemsstat bör kunden, om möjligt, få ett
meddelande med uppgifter om hur man 
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måste tillhandahålla uppgifter om 
roamingtaxor när abonnemangen tecknas, 
och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar ägt rum, skall förse sina 
kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna.

skall gå tillväga för att kostnadsfritt och på 
begäran få omedelbar information om 
roamingtaxor. Den tillgängliga 
informationen bör omfatta taxorna för att 
ringa och ta emot rösttelefonisamtal och 
för att skicka och ta emot data, såväl 
normaltaxan och taxan under övrig tid, på 
varje tillgängligt värdnät i den besökta 
medlemsstaten. Insynskravet innebär också 
att operatörer måste tillhandahålla uppgifter 
om roamingtaxor när abonnemangen 
tecknas, och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar av taxorna ägt rum, 
skall förse sina kunder med aktuella 
uppgifter om roamingtaxorna. 
Hemmaleverantörerna bör även ge 
kunderna fullständig information om 
villkoren för Eurotaxan när 
abonnemangen tecknas och därefter på 
begäran.

Or. en

Motivering

Det behövs insyn för att kunderna skall kunna fatta medvetna val. När kunderna reser in i en 
ny medlemsstat bör de informeras om att det finns uppgifter tillängliga om roamingtaxorna, 
men systemet att kunderna själva begär informationen är att föredra framför att de får 
informationen automatiskt, så att de inte blir irriterade över att få överdrivet mycket 
information.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 104
SKÄL 26 

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
leverantörer av mobiltjänster ordna så att 
kunderna kan få information om gällande 
roamingtaxor när de befinner sig utomlands. 
Denna informationstjänst skall vara 
kostnadsfri och enkel att använda.

(26) För att öka insynen i taxorna för in- och 
utgående roamingsamtal i gemenskapen, och 
för att roamingkunderna skall bli mer 
medvetna om vad det kostar att använda 
mobiltelefonerna utomlands, bör 
hemmaleverantörer av mobiltjänster 
kostnadsfritt ge kunderna, när dessa 
utnyttjar roaming i en annan medlemsstat,
korrekt och heltäckande information om 
gällande roamingtaxor i samtliga nät i den 
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Insynskravet innebär också att operatörer 
måste tillhandahålla uppgifter om 
roamingtaxor när abonnemangen tecknas, 
och att de regelbundet, samt så snart 
betydande ändringar ägt rum, skall förse sina 
kunder med aktuella uppgifter om 
roamingtaxorna.

besökta medlemsstaten. Insynskravet innebär 
också att operatörer måste tillhandahålla 
uppgifter om roamingtaxor när 
abonnemangen tecknas, och att de 
regelbundet, samt så snart betydande 
ändringar ägt rum, skall förse sina kunder 
med aktuella uppgifter om roamingtaxorna, 
särskilt rörande konsumentskyddstaxan.

Or. en

Motivering

Det finns ett stort behov av absolut insyn i slutkundstaxorna. Kunderna måste bland de olika 
operatörerna i det besökta landet kunna välja den operatör för roamingtjänsterna som deras 
hemmaleverantör erbjuder de bästa slutkundstaxorna för.

Ändringsförslag från Renato Brunetta, Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 105
SKÄL 26A (nytt)

(26a) I syfte att säkerställa den 
gränsöverskridande rörligheten för 
personer som reser som turister snarare än 
i affärsärenden, bör hemmaleverantörer 
vara förpliktade att på en kunds begäran 
informera denne om den förmånligaste 
taxa som gäller för den besökta 
medlemsstaten och/eller i varje fall 
fastställa en särskild roamingtaxa för 
turiständamål.

Or. it

Motivering

Ingen motivering behövs.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 106
SKÄL 27

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

som har ansvarsområden som omfattas av 
telekompaketet bör ha behörighet att inom 
sina respektive territorier övervaka och 
upprätthålla uppfyllandet av de skyldigheter 
som anges i denna förordning. De bör också 
bevaka utvecklingen av taxorna för röst- och 
datatjänster för mobilkunder vid roaming i 
gemenskapen, inte minst de särskilda 
taxorna för roamingsamtal som görs i 
gemenskapens yttersta randområden, och 
behovet av att se till att dessa kostnader kan 
täckas på ett adekvat sätt på 
grossistmarknaden. De bör också se till att 
mobilanvändarna får tillgång till aktuell 
information om tillämpningen av 
förordningen. Dessutom bör de genomföra 
detaljerade studier av de olika nationella 
roamingmarknaderna och särskilt samla in 
uppgifter om antalet utgående och 
inkommande roamingminuter och 
operatörernas inkomster av dessa. 
Resultaten av studierna bör 
tillgängliggöras senast sex månader före 
det datum som fastställs i artikel 12 för 
översynen av denna förordning, så att 
kommissionen kan beakta dem under 
översynen av förordningen.

Or. en

Motivering

Omfattande initiativ måste tas på nationell nivå för att stärka informationen om priser, antal 
minuter 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 tillgängliggjorts 
före antagandet av denna förordning.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 107
SKÄL 27

(27) De nationella regleringsmyndigheter 
som har ansvarsområden som omfattas av 
telekompaketet bör ha behörighet att inom 
sina respektive territorier övervaka och 

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

upprätthålla uppfyllandet av de skyldigheter 
som anges i denna förordning. De bör också 
bevaka utvecklingen av taxorna för röst- och 
datatjänster för mobilkunder vid roaming i 
gemenskapen, inte minst de särskilda 
taxorna för roamingsamtal som görs i 
gemenskapens yttersta randområden, och 
behovet av att se till att dessa kostnader kan 
täckas på ett adekvat sätt på 
grossistmarknaden. De bör också se till att 
mobilanvändarna får tillgång till aktuell 
information om tillämpningen av 
förordningen. Vidare bör de offentliggöra 
resultaten av denna övervakning var sjätte 
månad. Uppgifterna bör vara uppdelade på 
företagskunder, kunder som betalar i 
förskott och kunder som betalar i efterskott.

Or. en

Motivering

Syftet är att stärka de nationella regleringsmyndigheternas övervakning och täcka behovet av 
insyn i den övervakningen.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 108
SKÄL 27

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen måste vid behov kunna få information från de nationella 
regleringsmyndigheterna.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 109
SKÄL 27A (nytt)

(27a) I syfte att säkra lojal konkurrens 
inom EU bör de nationella 
regleringsmyndigheterna se till att en 
”must-carry”-skyldighet gäller för värdnät.

Or. en

Motivering

Små operatörer måste vara säkra på att alltid ha tillträde till värdnät.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 110
SKÄL 27A (nytt)

(27a) Sänkta taxor, av samma slag som på 
den internationella marknaden för 
roaming, bör också tillämpas på nationell 
roaming i de yttersta randområdena, där 
andra mobiltelefonlicenser gäller än i 
övriga delar av det nationella territoriet 
Tillämpningen av den här förordningen 
bör ju inte leda till sämre priser för kunder 
som använder roamingtjänster inomlands 
än för dem som använder internationella 
roamingtjänster. De nationella 
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myndigheterna kan med tanke på detta 
utfärda kompletterande bestämmelser.

Or. fr

Motivering

Tillämpningen av den här förordningen bör ju inte leda till sämre priser för kunder som 
använder roamingtjänster inomlands än för dem som använder internationella 
roamingtjänster.

Ändringsförslag från András Gyürk

Ändringsförslag 111
SKÄL 27A (nytt)

(27a) Mot bakgrund av att nya mobila 
kommunikationstjänster håller på att vinna 
terräng vid sidan om ljudöverföring bör 
denna förordning möjliggöra övervakning 
av marknadsprocesser även på dessa 
områden. Kommissionen bör därför, 
samtidigt som den värnar om 
konsumenternas intressen och ser till att 
onödiga ingrepp i marknadsmekanismerna 
undviks, bedriva intensivare övervakning 
av den internationella marknaden för 
mobil datakommunikation på grundval av 
reglerna för roamingtaxor för röstsamtal, 
och den bör vid behov, på grundval av de 
uppgifter som tillhandahålls av de 
nationella regleringsmyndigheterna, vara 
beredd att tvinga ned omotiverat höga 
priser.

Or. hu

Motivering

På grund av den snabba tekniska utvecklingen håller den internationella 
datatjänstmarknadens roll på att öka i betydelse. Internetbaserad ljudöverföring (VoiP) 
håller på att revolutionera den fasta telefonin genom att bana väg för billigare 
ljudöverföring. Framväxten och spridningen av 3G-nät och annan tillhörande teknik håller i 
avsevärd grad på att förändra mobiltjänstmarknaden. För att skydda konsumenterna och 
garantera konkurrensen bör intensivare övervakning av marknadsprocesserna bedrivas, och 
om dessa inte fungerar tillfredsställande bör man bereda utrymme för proportionerliga 
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ingrepp.

Ändringsförslag från Miloslav Ransdorf

Ändringsförslag 112
SKÄL 27A (nytt)

(27a) De nationella 
regleringsmyndigheterna bör även 
övervaka hur denna förordning påverkar 
priserna på marknaden för markbundna 
allmänna mobiltelefonitjänster.

Or. en

Motivering

Små operatörer måste vara säkra på att alltid ha tillträde till värdnät.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 113
SKÄL 29

(29) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter.

utgår

Or. de

Motivering

Förslaget om att bestämma ett fast övre tak för grossisttaxor innebär att denna bestämmelse 
är överflödig.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 114
SKÄL 29
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(29) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter.

(29) De åtgärder som är nödvändiga för att 
genomföra denna förordning bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter. 
Kommissionen bör i synnerhet få 
befogenhet att anta ändringar av bilagorna 
till denna förordning i syfte att anpassa 
dem till den tekniska utvecklingen eller 
marknadsutvecklingen. Eftersom dessa 
åtgärder är av allmän räckvidd och avsedda 
att anpassa vissa icke väsentliga delar av 
denna förordning bör de antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll enligt artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. en

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 115
SKÄL 30

(30) Målet för den föreslagna åtgärden är att 
införa en gemensam princip som skall 
garantera att de som under resor i 
gemenskapen utnyttjar allmänna mobilnät 
inte skall behöva betala oskäligt mycket för 
internationella roamingtjänster när de ringer 
eller tar emot rösttelefonisamtal. På så sätt 
vill man åstadkomma ett gott 
konsumentskydd, samtidigt som 
konkurrensen mellan mobiloperatörerna 
bevaras. Men medlemsstaterna kan inte 
själva uppnå detta mål i tillräcklig 
utsträckning på ett säkert, enhetligt och 
snabbt sätt. Gemenskapen får därför vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(30) Målet för den föreslagna åtgärden är att 
införa en gemensam princip som skall 
garantera att de som under resor i 
gemenskapen utnyttjar allmänna mobilnät 
inte skall behöva betala oskäligt mycket för 
internationella roamingtjänster när de ringer 
eller tar emot rösttelefonisamtal. På så sätt 
vill man åstadkomma ett gott 
konsumentskydd, samtidigt som 
konkurrensen mellan mobiloperatörerna 
bevaras. Men medlemsstaterna kan inte 
själva uppnå detta mål i tillräcklig 
utsträckning på ett säkert, enhetligt och 
snabbt sätt. Gemenskapen får därför vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.
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Or. de

Motivering

Detta är en självklarhet som bör strykas i syfte att skapa bättre lagstiftning.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 116
SKÄL 31

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

(31) Denna förordning bör ses över senast 
arton månader efter ikraftträdandet för att 
kontrollera att den fortfarande är nödvändig 
och verkningsfull med hänsyn till de 
förhållanden som då råder på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster. 
Förordningen bör i vilket fall som helst 
upphöra att gälla efter tre år.

Or. de

Motivering

Förordningen bör ses över redan efter arton månader. Man bör inte heller förbise att 
prisregleringsinstrumentet utgör ett avsevärt ingrepp i marknadsutvecklingen. Förordningen 
bör därför vara tidsbegränsad.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 117
SKÄL 31

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

(31) Denna förordning bör ses över senast 
två år efter ikraftträdandet för att fastställa 
om den fortfarande är nödvändig och 
verkningsfull med hänsyn till de 
förhållanden som då råder på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster och 
om det behövs fortsatt reglering av 
marknaden eller om de kvarstående 
skyldigheterna bör avskaffas eller ersättas 
med andra bestämmelser. Denna 
förordning bör upphöra att gälla efter 
genomförandet av denna översyn och 
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under alla omständigheter senast tre år 
efter det att den trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 118
SKÄL 31

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

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

Or. fr

Motivering

God förvaltningssed för regleringsingrepp kräver att den som vill ingripa i marknadens 
funktion bevisar att ingreppet är nödvändigt och proportionellt.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 119
SKÄL 31

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

(31) Denna förordning bör ses över senast 
två år efter ikraftträdandet för att kontrollera 
att den fortfarande är nödvändig och 
verkningsfull med hänsyn till de 
förhållanden som då råder på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster. Alla 
eventuella förslag till upphävande av 
förordningen bör styrkas av tydliga bevis på 
att den marknadsutveckling som ligger 
bakom upphävandet kommer att förbli 
hållbar och oåterkallelig efter 
upphävandet.

Or. en
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Ändringsförslag från András Gyürk

Ändringsförslag 120
SKÄL 31

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

(31) Denna förordning bör ses över senast 
två år efter ikraftträdandet för att fastställa 
om den fortfarande är nödvändig och 
verkningsfull med hänsyn till de 
förhållanden som då råder på marknaden för 
elektroniska kommunikationstjänster eller 
om den ekonomiska miljö har etablerats 
och de finansiella förhandlingsmekanismer 
skapats som gör förordningen överflödig.

Or. hu

Motivering

En marknad som fungerar effektivt och utan snedvridningar spelar en avgörande roll både 
för EU-medborgarnas välfärd och för EU:s konkurrenskraft. En konkurrensutsatt marknad 
minskar medborgarnas utgifter och uppmuntrar till investering och innovation. Om 
konkurrensprocesserna snedvrids och marknaden inte lyckas korrigera denna situation krävs 
det ingrepp, vilka dock endast är motiverade tills marknaden igen är i stånd att reglera sig 
själv. Då detta har skett finns det inte längre några skäl att vidmakthålla förordningen.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 121
SKÄL 31A (nytt)

(31a) I enlighet med principen om bättre 
lagstiftning bör kommissionen föreslå att 
denna förordning skall upphävas om 
marknadsutvecklingen visar att den inte 
längre behövs.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 1, PUNKT 1
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1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra på 
grossistnivå och de taxor som 
hemmaleverantören tar ut av slutkunden.

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om de taxor 
som nätoperatörerna tar ut av varandra på 
grossistnivå.

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
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internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip som innebär att de som 
under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
rösttelefonisamtal genom att det införs en 
standardmaxtaxa som bättre motsvarar 
kostnaden för att tillhandahålla tjänsten. 
Förordningen innehåller även 
bestämmelser som syftar till att förbättra 
tillhandahållandet av information om taxor 
till dem som utnyttjar roamingtjänster, 
inbegripet datatjänster, och på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 1, PUNKT 1

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster när de ringer eller tar emot 
samtal; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, den europeiska 
hemmamarknadsprincipen, som innebär att 
de som under resor i gemenskapen utnyttjar 
allmänna mobilnät inte skall behöva betala 
oskäligt mycket för internationella 
roamingtjänster; principen skall på så sätt 
åstadkomma ett gott konsumentskydd, 
samtidigt som konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna bevaras. Förordningen 
innehåller också bestämmelser om vilka 
taxor mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings eller tas emot i 
gemenskapen, och gäller både de taxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

Or. pl

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

1a. I denna förordning fastställs också 
bestämmelser om gränsöverskridande 
slutkundstaxor som får tas ut för 
roamingsamtal inom EU.

Or. de

Motivering

Klargörande av förordningens syfte och räckvidd samt av översättningsfel.
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED AA (nytt)

(aa) Eurotaxa: den högsta minuttaxa som 
mobiloperatörer får ta ut för 
internationella roamingtjänster för samtal 
som rings eller tas emot inom EU; denna 
taxa skall gälla både de grossisttaxor som 
nätoperatörerna tar ut av varandra och de 
taxor som hemmaleverantören tar ut av 
slutkunden.

Or. it

Motivering

Införandet av det obligatoriska begreppet ”Eurotaxa” som beteckning för pristaket per minut 
både på grossist- och slutkundsnivå tjänar det dubbla syftet att skydda konsumenterna och 
utgöra en precis hänvisning till Europa.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED C

(c) internationell roaming: när en 
roamingkund ringer eller tar emot samtal på 
en mobiltelefon eller annan typ av terminal 
utanför den medlemsstat där kundens 
hemmanät finns, och detta möjliggörs 
genom ett avtal mellan hemma- och 
värdnätsoperatörerna,

(c) roaming inom gemenskapen: när en 
roamingkund ringer eller tar emot samtal på 
en mobiltelefon eller annan typ av terminal 
utanför den medlemsstat där kundens 
hemmanät finns, och detta möjliggörs 
genom ett avtal mellan hemma- och 
värdnätsoperatörerna,

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED D
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(d) reglerat roamingsamtal: ett mobilt 
rösttelefonisamtal som en roamingkund 
ringer från ett värdnät och som tas emot på 
ett allmänt telefonnät i gemenskapen,

(d) roamingsamtal: ett mobilt 
rösttelefonisamtal som en roamingkund 
ringer från ett värdnät och som tas emot på 
ett allmänt telefonnät i gemenskapen,

Or. de

Motivering

Översättningsfel och textanpassning.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED DA (nytt)

(da) utgående samtal inom gemenskapen:
ett reglerat roamingsamtal som termineras 
i ett allmänt telefonnät i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där 
värdnätet finns.

Or. en

Motivering

Förtydligande.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED DB (nytt)

(db) utgående lokalsamtal: ett reglerat 
roamingsamtal som termineras i ett allmänt 
telefonnät i den medlemsstat där värdnätet 
finns.

Or. en

Motivering

Förtydligande.
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Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED EA OCH EB (nya)

(ea) ny roamingkund: en roamingkund 
som tecknar ett abonnemang med en 
hemmaleverantör för första gången eller 
köper ett kontantkort efter det att 
skyldigheterna i artikel 4 börjat gälla,
(eb) befintlig roamingkund: en 
roamingkund som köper ett kontantkort 
eller tecknar ett abonnemang innan 
skyldigheterna i artikel 4 börjat gälla eller 
som förlänger sitt abonnemang med 
samma leverantör eller en roamingkund 
som väljer att avstå från 
konsumentskyddstaxan i artikel 4,

Or. en

Motivering

Definitionen av ”nya” och ”befintliga” roamingkunder är viktig för debatten kring huruvida 
den föreslagna konsumentskyddstaxan skall vara obligatorisk eller valfri eller ett mellanting 
mellan dessa två alternativ. Konsumentskyddstaxan bör vara standardtaxan för nya kunder 
som inte uttryckligen väljer en annan taxa, medan befintliga kunder istället skall ha möjlighet 
att välja den. För att skapa klarhet och ett tydligt rättsläge är det önskvärt med otvetydiga 
definitioner av ”nya” och ”befintliga” kunder.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED FA (nytt)

(fa) Eurotaxa: en taxa för roamingsamtal 
som tas ut av en hemmaleverantörs 
samtliga kunder och som tillfälligt gäller i 
hela Europa; denna taxa skall erbjudas 
under de två första åren efter 
förordningens ikraftträdande, och på den 
skall tillämpas den maxtaxa som fastställs i 
artikel 4.

Or. de
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Motivering

Genom en Eurotaxa säkerställer man att prissänkningar under de två första åren förs vidare 
direkt till slutkonsumenten, samtidigt som man garanterar fri konkurrens med priser som 
ligger under den maxtaxa som fastställs i artikel 4.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 2, PUNKT 2, LED FA (nytt)

(fa) internationell mobil 
datakommunikationstjänst vid roaming: en 
allmän mobiltelefonitjänst, åtskild från 
mobil rösttelefoni, som tillhandahålls i ett 
markbundet allmänt mobilnät i 
gemenskapen och som kan användas av en 
roamingkund utanför den medlemsstat där 
kundens hemmanät finns, på grundval av 
ett avtal mellan hemma- och 
värdnätsoperatörerna.

Or. de

Motivering

I ändringsförslagen i förslaget till betänkande föreslås att förordningens tillämpningsområde 
utvidgas till att utöver rena rösttelefonitjänster omfatta även ”mobila 
datakommunikationstjänster” för roamingkunder. Det behövs ett klargörande om vad som 
egentligen avses med detta begrepp.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Margie Sudre

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 2, PUNKT 2A (ny)

2a. För mobiltelefonoperatörer med licens 
endast för yttersta randområden, i den 
bemärkelse som avses i artikel 299 i 
EG-fördraget, skall det genomsnittliga 
priset för mobilterminering utgöras av 
genomsnittspriset för terminering för 
lokalsamtal, viktat enligt volymen av den 
inkommande trafiken till dessa områden.
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Or. fr

Motivering

Mobilterminering kostar mer i de yttersta randområdena. Men i den beräkningsmetod som 
föreslås i förordningen tas det ingen hänsyn till detta. Tillämpningen av förordningen i de 
yttersta randområdena skulle leda till ett kännbart minskat utbud på roamingtjänster, vilket 
skulle bli till skada för konsumenterna.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto, Margie Sudre

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 2, PUNKT 2B (ny)

2b. Denna genomsnittliga taxa för 
mobiltermineringar skall också gälla då en 
europeisk operatör på sitt nät tar emot 
kunder till mobiltelefonoperatörer med 
licens endast för gemenskapens yttersta 
randområden, om samtalen riktar sig till 
dessa områden.

Or. fr

Motivering

Mobilterminering kostar mer i de yttersta randområdena och de föreslagna pristaken gör det 
därför inte möjligt för de europeiska operatörerna att få täckning för sina kostnader för vissa 
samtal till dessa områden. Risken för konsumenterna blir då att de vägras tillträde till 
flertalet europeiska nät om dessa blir tvungna att tillämpa de pristak som föreslagits.

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut som 
blir resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I.

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut som 
blir resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I. Mobiloperatören får erbjuda 
ytterligare taxor utöver den maxtaxa som 
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fastställs i bilaga I.

Or. de

Motivering

Mobiloperatören måste få erbjuda ytterligare taxor utöver den planerade standardtaxan.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala genomsnittliga grossisttaxa – där 
bl.a. kostnader för originering, förmedling 
och terminering ingår – som en 
värdnätsoperatör tar ut av en roamingkunds
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal som görs från detta värdnät, 
får inte överstiga 0,28 EUR per minut.

Den genomsnittliga grossisttaxan skall 
beräknas enligt det avtal som har ingåtts 
mellan värdnätsoperatören och 
roamingkundens hemmaleverantör, på 
grundval av en tolvmånadersperiod eller en
kortare beräkningsperiod. Denna taxa skall 
sjunka med 5 procent 12 eller 24 månader 
efter det att bestämmelserna i denna artikel 
träder i kraft.

Or. de

Motivering

Redan i förordningen bör maximibeloppet för grossisttaxan fastställas. Det tillvägagångssätt 
som föreslås av kommissionen är alltför komplicerat. 

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 

Den genomsnittliga grossisttaxa – där 
kostnaderna för bl.a. originering, 
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ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

förmedling och terminering ingår – som en 
värdnätsoperatör tar ut av en leverantör i 
roamingkundens hemmanät för ett reglerat 
roamingsamtal som börjar i det värdnätet, 
får inte överstiga 0,28 euro per minut. Den 
genomsnittliga grossisttaxan skall beräknas 
över en tolvmånadersperiod eller en kortare 
räkenskapsperiod som kan stadgas i avtalet 
mellan operatören i värdnätet och 
operatören i roamingkundens hemmanät.
Denna taxa skall med [5 procent] 12 och 
24 månader efter det att skyldigheterna 
enligt denna artikel börjat gälla.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den genomsnittliga grossisttaxa – där bl.a. 
avgifter för originering, förmedling och 
terminering ingår – som en värdnätsoperatör 
tar ut av en roamingkunds hemmaleverantör 
för ett reglerat roamingsamtal, får inte 
överstiga 0,30 EUR per minut.

Den genomsnittliga grossisttaxan skall 
beräknas på grundval av intäkterna från 
samtliga reglerade roamingsamtal i 
värdnätet (inklusive avgifter för 
originering) under en tolvmånadersperiod, 
dividerat med det totala antalet minuter 
reglerade roamingsamtal i värdnätet under 
samma period.

Or. de

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 3
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Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den genomsnittliga grossisttaxa som en 
värdnätsoperatör tar ut av någon
hemmaleverantör för roamingtjänster för 
rösttelefoni, får inte överstiga 25 eurocent
per minut för någon som helst period som 
börjar den 1 september och slutar den 
31 augusti.

Den genomsnittliga grossisttaxan skall 
beräknas genom att den totala 
grossistinkomsten för roaming som 
mottagits för de berörda samtalen som 
gjorts under den berörda perioden 
divideras med det motsvarande antalet 
roamingminuter i grossistledet.

Or. en

Motivering

Ett genomsnittligt tak för grossistpriserna ger operatörerna möjlighet att ha flexibla avgifter 
som återspeglar skillnaderna i kostnader för användning av deras nät, till exempel mellan 
perioder då normaltaxa skall gälla och perioder då rabatterad taxa tillämpas, eller också via 
olika rutter. Detta underlättar även uppkomsten av konkurrens. Om en maxtaxa tillämpas 
kommer följden sannolikt att bli att grossistpriserna enhetligt fastställs på högsta tillåtna 
nivå. Återstår att fastställa vilken period som skall ligga till grund för beräkningen av 
genomsnittet samt metoden för beräkning av det. De datum som angivits utgår från att 
förordningen dateras den 1 juli 2007 och då skulle regleringen av grossistpriserna träda i 
kraft två månader efter offentliggörandet.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för 
reglerade utgående roamingsamtal som 
ringts av hemmaleverantörens abonnenter 
via detta värdnät, får inte på årsbasis
överstiga 0,35 EUR per minut.

Or. fr
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Motivering

Ett genomsnittligt pristak per operatör gör det möjligt för värdnätsoperatörerna att fortsätta 
konkurrera på grossistmarknaden, under det att ett maximalt pristak per operatör skulle bli 
till hinders för en sådan konkurrens. 

I överensstämmelse med skäl 19 (i dess ändrade lydelse) uttrycks det föreslagna pristaket i 
absoluta tal, utgående från den genomsnittliga europeiska taxan för mobilterminering, vilken 
har sin utgångspunkt i sifferuppgifterna om mobilterminering för 2005 (det år som citerats i 
kommissionens konsekvensbedömning).

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den genomsnittliga grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
0,30 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag från Markus Ferber

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den genomsnittliga grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för 
utgående roamingsamtal, får inte överstiga 
0,35 EUR per minut.

Or. en
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Motivering

Ändringarna i artikel 3 syftar till att få bort sådana maximigränser för delkostnader som 
begränsar priserna för varje enskild del av en roamingtjänst och ersätta dem med 
genomsnittliga pristak som gäller i ett för allt och kommer att göra det möjligt för operatörer 
och kunder att bestämma de relativa priserna för olika slags samtal för olika kunder.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala grossisttaxa – där bl.a. kostnader 
för originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av en
hemmaleverantör till en roamingkund för 
ett reglerat roamingsamtal som originerat 
inom detta värdnät, får inte överstiga 
0,20 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
0,30 EUR per minut.

Or. de

Motivering

Utöver att täcka alla kostnader bör en förnuftig förordning också upprätthålla konkurrensen. 
Med andra ord bör befintliga och potentiella operatörer kunna uppnå en lämplig 
vinstmarginal på de tjänster som de tillhandahåller.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala grossisttaxa, inklusive eventuella 
fasta avgifter, såsom uppkopplingsavgifter
– där bl.a. originering, förmedling och 
terminering ingår – som en värdnätsoperatör 
tar ut av roamingkundens hemmaleverantör 
för ett reglerat roamingsamtal, får inte 
överstiga:

a) EUR 0,23 per minut för utgående 
lokalsamtal exklusive moms eller
b) EUR 0,34 per minut för utgående samtal 
inom gemenskapen exklusive moms.

Or. en

Motivering

Då det saknas totala kostnader för roamingsamtal på ett nät utanför det nationella nätet är 
det riktigt och rättvist ur konsumentsynvinkel att det uppställs särskilda maxtaxor för 
utgående samtal inom gemenskapen och utgående lokalsamtal. Enligt kommissionen är den 
mobila termineringsavgiften (MTR) i Europa i dag omkring 11,41 eurocent. Med en sådan 
MTR vore det på sin plats att fastställa koefficienten till 3 för samtal inom EU (0,34 EUR) och 
2 för lokalsamtal, som kommissionen föreslår, med särskild hänsyn tagen till de speciella 
omständigheter som operatörerna ställs inför i vissa MS-system.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 3

Den totala grossisttaxa – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den högsta totala grossisttaxa per minut 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I.

Den totala grossisttaxa per minut – där bl.a. 
originering, förmedling och terminering 
ingår – som en värdnätsoperatör tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för ett 
reglerat roamingsamtal, får inte överstiga 
den enligt artikel 10.3 offentliggjorda 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan 
multiplicerad med 2,6.
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Or. es

Motivering

För enkelhetens skull kan bilaga 1 strykas och dess grundinnehåll införas i denna artikel. 
Dessutom kan man utifrån samma princip stryka åtskillnaden mellan ett reglerat 
roamingsamtal till ett nummer som har tilldelats ett allmänt telefonnät i den medlemsstat där 
värdnätet finns och ett reglerat roamingsamtal till ett nummer som har tilldelats ett allmänt 
telefonnät i en annan medlemsstat än den där värdnätet finns, eftersom förhållandet mellan 
dem sett till alla roamingsamtal och kostnaden är föga betydande.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)

1a. Den genomsnittliga grossisttaxa som 
avses i punkt 1 skall beräknas genom att de 
totala intäkterna från roaming i 
grossistledet divideras med det totala 
antalet minuter roaming i grossistledet som 
sålts av den relevanta operatören för 
tillhandahållande roamingsamtal i 
grossistledet under den berörda perioden. 
Värdnätsoperatören får särskilja mellan 
högtaxor och lågtaxor.

Or. de

Motivering

Vid beräkning av de genomsnittliga grossisttaxorna bör man ta hänsyn till skillnaderna 
mellan högtaxor och lågtaxor.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)

1a. Den genomsnittliga grossisttaxan som 
avses i punkt 1 skall beräknas genom att 
den totala grossistinkomsten för roaming 
som mottagits för de berörda samtalen som 
gjorts under den berörda perioden 
divideras med det motsvarande antalet 
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roamingminuter i grossistledet. 
Värdnätsoperatörerna får skilja mellan 
normaltaxa och rabatterad taxa.

Or. xm

Motivering

Av omsorg om enklare föreskrifter bör taxorna fastställas en gång för alla och sedan sänkas
med en fast procentsats. För att företagen skall kunna använda sina nät effektivare måste de 
dessutom få möjlighet att tillämpa olika grossisttaxor, utgående från tid på dygnet och året.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)

1a. Maxtaxan för tillhandahållande av 
internationella roamingsamtal på 
grossistnivå skall bygga på den 
genomsnittliga mobiltermineringsavgiften 
per minut, beräknad enligt artikel 10.1

Or. en

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 4

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

utgår

Or. en
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Motivering

På grund av konkurrenstrycket kommer operatörerna att bli tvungna att sänka 
slutkundstaxorna. Det bör därför inte finnas någon reglering i detta fall. Den nationella 
konkurrensen kommer att bidra till att besparingar resulterar i lägre priser för 
konsumenterna.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 4

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

utgår

Or. en

Motivering

Det räcker redan med konsumentskyddstaxan för att vi skall få garantier för ordentliga 
prissänkningar på slutkundsnivå. Inga fler pristak på slutkundstaxorna behövs.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 4

Utan att det påverkar artikel 5 får den 
totala slutkundstaxa exklusive moms som 
en hemmaleverantör tar ut av en 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal inte överstiga 130 % av den 
högsta grossisttaxa för ett sådant samtal 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I. Denna maxtaxa skall 

utgår
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även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 4

Slutkundstaxor för reglerade roamingsamtal Slutkundstaxor för roamingsamtal

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

Mobilföretag skall vara förpliktade att 
deklarera sina genomsnittliga 
slutkundstaxor till de nationella 
regleringsmyndigheterna. 
Genomsnittstaxan i slutkundsledet skall 
beräknas på grundval av de sammanlagda 
intäkterna från in- och utgående 
roamingsamtal i värdnätet (inklusive 
avgifter för originering) under ett 
kalenderår, dividerat med det totala antalet 
minuter in- och utgående roamingsamtal i 
värdnätet under samma period.

De nationella regleringsmyndigheterna 
skall årligen till kommissionen rapportera 
om utvecklingen av taxorna inom sina 
respektive behörighetsområden. De skall 
särskilt ange genomsnittspriserna och den 
procentuella ändringen jämfört med den 
föregående perioden.

Or. de

Ändringsförslag från Herbert Reul and Werner Langen

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 4

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

förordnings ikrafträdande skall varje 
operatör erbjuda en ”Eurotaxa” som 
hemmaleverantörer får ta ut av sina 
roamingkunder för roamingsamtal; denna
taxa får variera från ett roamingsamtal till 
ett annat men får inte överstiga 0,40 EUR 
per minut för utgående samtal och 
0,20 EUR per minut för ingående samtal.

Or. de

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 4

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

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

Or. de

Motivering

Mobiloperatören måste få erbjuda ytterligare taxor utöver den planerade standardtaxan.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)
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1a. Hemmaleverantörer skall såsom 
minimum erbjuda alla kunder en 
”konsumentskyddstaxa”, enligt vad som 
föreskrivs i punkt 2, och den skall kunna 
kombineras med varje slutkundstaxa.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av konsumentskyddstaxorna utgår man från de övre taken på grossistnivå 
enligt föreskrifterna i artikel 3 och plussar på 40 procent, vilket ger operatörerna en hygglig 
marginal. Det är mera till fördel för konsumenterna att de inte är bundna av dessa taxor och 
detta sporrar dessutom operatörerna att erbjuda alternativa och mer konkurrenskraftiga 
slutkundstaxor. Dessutom kan ju operatörerna alltid upplysa sina kunder om vilka andra 
taxor det finns att tillgå.

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Hemmaleverantörer skall på ett tydligt 
och öppet sätt erbjuda alla kunder en 
Eurotaxa i enlighet med punkt 2. Alla 
kunder skall kunna kombinera Eurotaxan 
med varje slutkundstaxa.

Or. de

Motivering

En sådan Eurotaxa skulle minska roamingavgifterna utan att man behöver införa 
bestämmelser för hela slutkundsmarknaden.

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 4

Utan att det påverkar artikel 5 får den 
totala slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en 
roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal inte överstiga 130 % av den 

Hemmaleverantörer skall på ett tydligt och 
öppet sätt göra en konsumentskyddstaxa 
tillgänglig för samtliga kunder i enlighet 
med punkt 2; denna taxa skall kunna 
kombineras med varje slutkundstaxa.
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högsta grossisttaxa för ett sådant samtal 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I. Denna maxtaxa skall 
även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. de

Motivering

Den konsumentskyddstaxa som är tillämplig på slutkundsnivå bör försäkra roamingkunderna 
om att de inte debiteras ett orimligt pris när de ringer eller tar emot ett rösttelefonisamtal vid 
roaming.

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Hemmaleverantörer skall göra en 
konsumentskyddstaxa tillgänglig för 
samtliga kunder på ett tydligt och öppet sätt 
och den skall kunna kombineras med varje 
slutkundstaxa.

Or. en

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 4, PUNKT –1A (ny)

-1a. Hemmaleverantörer skall göra en 
Eurotaxa, av det slag som avses i punkt 2, 
tillgänglig för samtliga kunder på ett tydligt 
och öppet sätt, och den skall kunna 
kombineras med varje slutkundstaxa.

Or. en



AM\660783SV.doc 67/99 PE 384.658v03-00

SV

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Nya roamingkunder skall automatiskt 
beviljas en Eurotaxa av det slag som avses i 
punkt 2 såvida de inte självmant väljer en 
annan taxa.

Or. de

Motivering

Genom ändringsförslaget klargörs att nya kunder automatiskt bör erbjudas en Eurotaxa.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Nya roamingkunder skall automatiskt 
erbjudas en Eurotaxa, av det slag som 
avses i punkt 2, om de inte medvetet väljer 
en annan taxa.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Alla befintliga och nya roamingkunder 
skall automatiskt erbjudas en 
konsumentskyddstaxa av det slag som avses 
i punkt 2, om de inte medvetet väljer en 
annan taxa.

Or. en
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Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Nya och befintliga roamingkunder skall 
automatiskt och kostnadsfritt erbjudas en 
konsumentskyddstaxa av det slag som avses 
i punkt 2, om de inte medvetet väljer en 
annan taxa.

Or. en

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 4, PUNKT 1C (ny)

1c. Både nya och befintliga roamingkunder 
skall automatiskt erbjudas en 
konsumentskyddstaxa av det slag som avses 
i punkt 2 och samtidigt kunna behålla de 
andra delarna i sina abonnemang, om de 
inte medvetet väljer en annan taxa. Byte 
mellan taxor skall vara kostnadsfritt och 
inte medföra några villkor eller 
begränsningar för de befintliga delarna i 
abonnemanget.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av konsumentskyddstaxorna utgår man från de övre taken på grossistnivå 
enligt föreskrifterna i artikel 3 och plussar på 40 procent, vilket ger operatörerna en hygglig 
marginal. Det är mera till fördel för konsumenterna att de inte är bundna av dessa taxor och 
detta sporrar dessutom operatörerna att erbjuda alternativa och mer konkurrenskraftiga 
slutkundstaxor. Dessutom kan ju operatörerna alltid upplysa sina kunder om vilka andra 
taxor det finns att tillgå. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)
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Kunderna skall på 30 dagars varsel kunna 
kostnadsfritt och obegränsat antal gånger 
acceptera eller undanbe sig 
roamingavgifter, antingen de uppfyller 
kraven i artikel 4 eller inte.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Roamingkunder skall inom tre månader 
kunna byta till en konsumentskyddstaxa av 
det slag som avses i punkt 2 och samtidigt 
ha kvar andra delar av sitt abonnemang. 
Detta byte skall vara kostnadsfritt och inte 
medföra några villkor eller begränsningar 
för de befintliga delarna i abonnemanget.

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 4, PUNKT 1C (ny)

1c. Roamingkunder skall inom 
två månader kunna byta till en 
konsumentskyddstaxa av det slag som avses 
i punkt 2 och samtidigt ha kvar andra delar 
av sitt abonnemang. Detta byte skall vara 
kostnadsfritt och inte medföra några villkor 
eller begränsningar för de befintliga 
delarna i abonnemanget.

Or. en

Motivering

Leverantörerna av internationella roamingtjänster för samtal som rings under roaming 
utomlands och omfattas av denna förordning bör ha en tid på sig att anpassa sina priser.
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Roamingkunder skall inom tre månader 
kunna byta till en konsumentskyddstaxa av 
det slag som avses i punkt 2 och samtidigt 
ha kvar andra delar av sitt abonnemang. 
Detta byte skall vara kostnadsfritt och inte 
medföra några villkor eller begränsningar 
för de befintliga delarna i abonnemanget. 

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 4, PUNKT 1C (ny)

1c. Befintliga roamingkunder skall när som 
helst inom tre månader kunna byta till en 
Eurotaxa av det slag som avses i punkt 2 
och samtidigt ha kvar andra delar av sitt 
abonnemang. Detta byte skall vara 
kostnadsfritt och får inte medföra några 
villkor eller begränsningar för de 
nuvarande delarna i abonnemanget.

Or. de

Motivering

Bestämmelsen syftar till att säkerställa att befintliga kunder, om de så önskar, kan byta till 
Eurotaxan utan att betala extra för detta.

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Kunderna får frivilligt byta till och från 
Eurotaxan, och varje sådant byte skall 
genomföras utan någon avgift eller någon 
nackdel och får inte medföra villkor eller 
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begränsningar avseende befintliga delar i 
abonnemanget. Eurotaxan får inte vara 
bunden till något abonnemang eller någon 
annan fast del och får kombineras med 
vilket avgiftspaket som helst.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt sett är det mera på sin plats och dessutom blir avtalsvillkoren mera attraktiva om 
det görs en skillnad mellan hur mycket som får plussas på den högsta grossisttaxan för 
utgående respektive inkommande samtal. Alltså föreslås det att tillägget till den högsta 
grossisttaxan skall få vara något högre för utgående samtal än för inkommande samtal.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Maxtaxorna i denna artikel skall gälla 
en Eurotaxa som varje hemmaleverantör 
skall erbjuda. Kunderna får frivilligt byta 
till och från Eurotaxan, och varje sådant 
byte skall genomföras utan någon avgift 
eller någon nackdel och får inte medföra 
villkor eller begränsningar avseende 
befintliga delar i abonnemanget. 
Eurotaxan får kombineras med vilket 
avgiftspaket som helst.

Or. en

Motivering

Att införa en prisreglerad standardiserad tillvalsavgift i stället för att reglera hela 
slutkundsmarknaden skyddar konsumenten och ger samtidigt branschen utrymme att lansera 
nya avgiftspaket som är skräddarsydda för kundernas individuella behov. I samband med 
kraven på insyn som tvingar branschen att tillhandahålla konsumenterna prisinformation 
skall kunderna kunna informera sig och göra ett genomtänkt val mellan de olika 
erbjudandena på marknaden.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

(b) Varje mobiloperatör skall utan extra 
kostnader erbjuda alla sina abonnenter en 
taxa enligt vilken abonnenterna betalar 
högst
(i) EUR 0,65 per minut, exklusive moms, 
för varje utgående reglerat roamingsamtal,
(ii) EUR 0,35 per minut, exklusive moms, 
för varje inkommande reglerat 
roamingsamtal.

Or. fr

Motivering

Ett genomsnittligt pris ger operatörerna den flexibilitet de behöver för att saluföra olika 
erbjudanden som motsvarar deras kunders behov.

Prisskillnaden mellan utgående och inkommande mobilsamtal per minut i erbjudandet till 
slutkunderna är dessutom ett extra skydd.

Ändringsförslag från Markus Ferber

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 5 skall varje hemmaleverantör utan 
tilläggskostnad erbjuda alla kunder en taxa 
där utgående roamingsamtal aldrig kostar 
mera än EUR 0,65 exklusive moms och 
inkommande roamingsamtal aldrig kostar 
mera än EUR 0,35 exklusive moms.

Or. en

Motivering

Här föreslås en ny artikel 4a för att bygga ut de genomsnittliga maxtaxorna med en 
konsumentskyddstaxa för att ingen enskild konsument skall råka ut för orimligt höga 
roamingkostnader.
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Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Alla hemmaleverantörer skall erbjuda 
en Eurotaxa där det kostar högst 
60 eurocent per minut att ringa samtal och 
högst 25 eurocent per minut att ta emot 
samtal.

Or. en

Motivering

Ekonomiskt sett är det mera på sin plats och dessutom blir avtalsvillkoren mera attraktiva om 
det görs en skillnad mellan hur mycket som får plussas på den högsta grossisttaxan för 
utgående respektive inkommande samtal. Alltså föreslås det att tillägget till den högsta 
grossisttaxan skall få vara något högre för utgående samtal än för inkommande samtal.

Ändringsförslag från Ivo Belet

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 4

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

Utan att det påverkar artikel 4a får den 
totala slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund 
för att ringa ett reglerat roamingsamtal inte 
med mera än 25 eurocent överstiga den 
högsta grossisttaxa för ett sådant samtal som 
blir resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I. För ett reglerat roamingsamtal 
som tas emot får hemmaleverantören av 
sina roamingkunder inte ta ut taxor som 
med mer än 7 eurocent överstiger den 
högsta grossisttaxan i enlighet med 
bilaga I. Denna maxtaxa skall även 
inkludera alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis avgifter för 
uppkopplings- och tillvalsavgifter.

Or. nl
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Motivering

För att bereda utrymme för konkurrens och för vinstmarginaler behövs det en tillräcklig 
marginal mellan högsta grossisttaxor och högsta slutkundstaxor. 

Ändringsförslag från Angelika Niebler, Jan Christian Ehler

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 4

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

Den slutkundstaxa (exklusive moms) för en 
Eurotaxa som en hemmaleverantör får ta ut 
av sina roamingkunder för ett 
roamingsamtal kan variera från samtal till 
samtal, men den får inte överstiga 
0,55 EUR per minut för samtal som rings 
och 0,35 EUR per minut för samtal som tas 
emot. Dessa taxor skall automatiskt sjunka 
med 10 procent 12 eller 24 månader efter 
det att bestämmelserna i denna artikel 
träder i kraft. Maxtaxan enligt punkt 2
skall även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. de

Motivering

Man bör redan i förordningen tydligt fastställa vilka maximiavgifter konsumenterna bör 
räkna med om de använder Eurotaxan.

Ändringsförslag från Hannes Swoboda

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 4

Utan att det påverkar artikel 5 får den totala 
slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund
för ett reglerat roamingsamtal inte överstiga 
130 % av den högsta grossisttaxa för ett 
sådant samtal som blir resultatet av en 
beräkning i enlighet med bilaga I. Denna 

Den totala slutkundstaxa exklusive moms 
som en hemmaleverantör tar ut av sina
roamingkunder för ett reglerat 
roamingsamtal får inte överstiga 0,50 EUR 
för samtal som rings och 0,15 EUR för 
samtal som tas emot.
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maxtaxa skall även inkludera alla fasta 
avgifter för reglerade roamingsamtal, 
exempelvis avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. de

Motivering

Skillnaden på 0,20 EUR mellan grossisttaxan (se ändringsförslag 1) och slutkundstaxan bör 
ge framförallt mindre operatörer spelrum vid prissättningen och garantera deras överlevnad 
på marknaden.

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Den högsta slutkundstaxa (exklusive 
moms), som en hemmaleverantör med stöd 
av konsumentskyddstaxan får ta ut av sina 
roamingkunder för roamingsamtal, skall 
vara 0,50 EUR per minut för att ringa 
samtal och 0,25 EUR per minut för att ta 
emot samtal. Dessa avgifter skall 
automatiskt sänkas med 5 procent 12 
respektive 24 månader efter att 
skyldigheterna enligt denna artikel trätt i 
kraft. 
Nya och befintliga roamingkunder skall 
automatiskt och kostnadsfritt erbjudas 
konsumentskyddstaxan, om de inte 
medvetet väljer en annan taxa.
Maxtaxan enligt punkt 2 skall innefatta 
alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis 
uppkopplingsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)
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1a. Den högsta slutkundstaxa som tas ut av 
en roamingkund får under inga 
omständigheter överstiga 40 eurocent 
per minut för ett ringt samtal eller 
25 eurocent per minut för ett mottaget 
samtal, exklusive moms.
Denna maxtaxa skall även inkludera alla 
avgifter för rösttelefonisamtal vid roaming, 
vilket skall inbegripa men inte begränsas 
till uppkopplings- och tillvalsavgifter.

Or. en

Motivering

Här införs genomsnittliga maxtaxor på operatörsnivå för att skapa flexibilitet samt maxtaxor 
för enskilda samtal för att säkra konsumentskyddet. Detta ändringsförslag innebär en 
sammanslagning av artiklarna 4 och 6 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Den högsta slutkundstaxa (exklusive 
moms), som en hemmaleverantör får ta ut 
av sina roamingkunder för roamingsamtal, 
skall vara EUR 0,48 per minut för 
utgående samtal inom gemenskapen, 
EUR 0,32 per minut för utgående 
lokalsamtal och EUR 0,16 per minut för 
inkommande samtal.

Or. en

Motivering

Vid beräkningen av konsumentskyddstaxorna utgår man från de övre taken på grossistnivå 
enligt föreskrifterna i artikel 3 och plussar på 40 procent, vilket ger operatörerna en hygglig 
marginal. Det är mera till fördel för konsumenterna att de inte är bundna av dessa taxor och 
detta sporrar dessutom operatörerna att erbjuda alternativa och mer konkurrenskraftiga 
slutkundstaxor. Dessutom kan ju operatörerna alltid upplysa sina kunder om vilka andra 
taxor det finns att tillgå.
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 4

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

Den slutkundstaxa per minut (exklusive 
moms) som en hemmaleverantör tar ut av en 
roamingkund för ett roamingsamtal får 
variera mellan olika roamingsamtal, men 
får inte överstiga [EUR 0,50] för utgående
samtal och [EUR 0,25] för inkommande 
samtal. Dessa taxor skall automatiskt 
sänkas med [10] % 12 respektive 
24 månader efter att skyldigheterna enligt 
denna artikel trätt i kraft. Denna maxtaxa 
skall även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag från David Hammerstein Mintz

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Den högsta slutkundstaxa (exklusive 
moms), som en hemmaleverantör med stöd 
av konsumentskyddstaxan får ta ut av sina 
roamingkunder för roamingsamtal, skall 
vara EUR 0,33 per minut för utgående 
internationella roamingsamtal, EUR 0,25 
per minut för utgående lokala 
roamingsamtal och EUR 0,16 per minut för 
inkommande roamingsamtal.

Or. en

Ändringsförslag från Šarūnas Birutis

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)
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1a. Den slutkundstaxa per minut (exklusive 
moms) som en hemmaleverantör med stöd 
av konsumentskyddstaxan får ta ut av sin 
roamingkund för ett roamingsamtal får 
inte överstiga [EUR 0,40] för utgående 
samtal eller [EUR 0,20] för inkommande 
samtal. Dessa taxor skall automatiskt 
sänkas med [10] % 12 respektive 
24 månader efter att skyldigheterna enligt 
denna artikel trätt i kraft. Maxtaxan i 
punkt 2 skall även inkludera alla fasta 
avgifter för reglerade roamingsamtal.

Or. en

Motivering

Konsumentskyddstaxan bör vara nära kopplad till kostnaden för att tillhandahålla tjänsten, 
samtidigt som hemmaleverantören kan hålla en tillräcklig vinstmarginal för att kunna 
differentiera sitt utbud till kunderna

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 4

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

Utan att det påverkar artikel 5 får den totala 
slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund 
för att ringa ett reglerat roamingsamtal inte 
överstiga 200 % [0,42 EUR] av den högsta 
grossisttaxa för ett sådant samtal som blir 
resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I. För ett reglerat roamingsamtal 
som tas emot får hemmaleverantören av 
sina roamingkunder inte ta ut taxor som är 
högre än en tredjedel av den högsta 
slutkundstaxan som gäller för 
roamingsamtal som rings. Denna maxtaxa 
skall även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. en
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Motivering

Att införa en prisreglerad standardiserad tillvalsavgift i stället för att reglera hela 
slutkundsmarknaden skyddar konsumenten och ger samtidigt branschen utrymme att lansera 
nya avgiftspaket som är skräddarsydda för kundernas individuella behov. I samband med 
kraven på insyn som tvingar branschen att tillhandahålla konsumenterna prisinformation 
skall kunderna kunna informera sig och göra ett genomtänkt val mellan de olika 
erbjudandena på marknaden.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 4

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

Alla europeiska konsumenter skall ha rätt 
att välja en garantitaxa för att ringa och ta 
emot reglerade roamingsamtal, beräknad 
som summan av grossisttaxan 
multiplicerad med en faktor på mellan 1,30 
och 1,75 som de nationella 
regleringsmyndigheterna skall fastställa 
inom den tidsfrist som anges i artikel 5. 
Denna maxtaxa skall även inkludera alla 
fasta avgifter för reglerade roamingsamtal, 
exempelvis avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter.

Or. es

Motivering

Att införa en reglerad garantitaxa är ett sätt att skydda konsumenterna, samtidigt som man 
ger de nationella regleringsmyndigheterna handlingsutrymme att anpassa taxorna efter 
kostnaderna på nationell nivå och på så sätt förhindra prispress. Det fastställda kriteriet gör 
det dessutom möjligt att för enkelhetens skull även inbegripa mottagandet av roamingsamtal.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 4

Utan att det påverkar artikel 5 får den totala 
slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund 
för ett reglerat roamingsamtal inte överstiga 

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

inte överstiga 120 % av den högsta 
grossisttaxa för ett sådant samtal som blir 
resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I. Denna maxtaxa skall även 
inkludera alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis avgifter för 
uppkopplings- och tillvalsavgifter, och skall 
inte påverka de tjänster, utöver taxan, som 
erbjuds i befintliga abonnemang.

Or. it

Motivering

Införandet av en viss obligatorisk maxtaxa som tillåter en vinstmarginal på 20 procent i 
förhållande till den fastställda maxtaxan på grossistnivå skyddar konsumenterna samtidigt 
som sektorn får en konkurrenskraftig vinstmarginal som gör det möjligt för företag att 
erbjuda ännu konkurrenskraftigare taxor. Införandet av maxtaxan får för övrigt inte påverka 
någon av de tjänster, utöver taxorna, som erbjuds i befintliga abonnemang.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 189b
ARTIKEL 4, STYCKE 1A (nytt)

Utan att det påverkar föregående stycke får 
den totala Eurotaxa på slutkundsnivå 
exklusive moms som en hemmaleverantör 
tar ut av en roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal inte överstiga 100 % av den 
högsta grossisttaxa för ett sådant samtal 
som blir resultatet av en beräkning i 
enlighet med bilaga I. Denna maxtaxa skall 
även inkludera alla fasta avgifter för 
reglerade roamingsamtal, exempelvis 
avgifter för uppkopplings- och 
tillvalsavgifter, och skall, varje gång 
internationell roaming utnyttjas, tillämpas 
på de fem första minuterna av 
användningen under vistelsen utomlands.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget bottnar i behovet att skydda de svagaste inkomstgrupperna (såsom 
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studerande och pensionärer) och att garantera dem ett rättvist pris för roaming vid in- och 
utgående samtal, så att de skall kunna kommunicera med sin familj i ursprungslandet utan att 
behöva betala taxor som är bättre anpassade till personer som kontinuerligt använder sig av 
internationell roaming i arbetet, vilka utgör den största användargruppen för roaming.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 4

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

Utan att det påverkar artikel 5 får 

a) den genomsnittliga slutkundstaxa 
exklusive moms som en hemmaleverantör 
tar ut av en roamingkund för reglerade
roamingsamtal årligen inte överstiga 
0,50 EUR per minut.

Or. fr

Motivering

Ett genomsnittligt pris ger operatörerna den flexibilitet de behöver för att saluföra olika 
erbjudanden som motsvarar deras kunders behov.

Prisskillnaden mellan utgående och inkommande mobilsamtal per minut i erbjudandet till 
slutkunderna är dessutom ett extra skydd.

Ändringsförslag från Markus Ferber

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 4

Utan att det påverkar artikel 5 får den totala
slutkundstaxa exklusive moms som en 
hemmaleverantör tar ut av en roamingkund 

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

roamingkund för ett reglerat roamingsamtal 
inte överstiga 0,5 EUR per minut.

Om hemmaleverantören inte uppfyller 
kraven i fråga om den genomsnittliga
slutkundstaxan skall artikel 9 tillämpas och 
de nationella regleringsmyndigheterna 
skall utdöma tillräckligt kännbara påföljder 
för att garantera att gällande föreskrifter 
omedelbart efterlevs.

Or. en

Motivering

Ändringarna i artikel 3 syftar till att få bort sådana maximigränser för delkostnader som 
begränsar priserna för varje enskild del av en roamingtjänst och ersätta dem med 
genomsnittliga pristak som gäller i ett för allt och kommer att göra det möjligt för operatörer 
och kunder att bestämma de relativa priserna för olika slags samtal för olika kunder.

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 4

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

Utan att det påverkar artikel 5 får den 
genomsnittliga slutkundstaxa exklusive 
moms som en hemmaleverantör under en 
period som börjar den 1 oktober och slutar 
den 30 september tar ut av en roamingkund 
för ett rösttelefonisamtal via roaming inte 
överstiga 40 eurocent per minut. Alla 
sådana samtal som ringts eller mottagits 
under perioden i fråga skall beaktas vid 
beräkningen av den genomsnittliga taxan.

Den genomsnittliga slutkundstaxan skall 
beräknas genom att de totala inkomsterna 
från slutkunder för samtal som ringts och 
mottagits via roaming under den berörda 
perioden divideras med det motsvarande 



AM\660783SV.doc 83/99 PE 384.658v03-00

SV

antalet roamingminuter i slutkundsledet. 
Alla inkomster som kommer från 
slutkunder och hör samman med 
tillhandahållandet av rösttelefoni via 
roaming skall beaktas, exempelvis avgifter 
för uppkopplings- och tillvalsavgifter.

Or. en

Motivering

Här skapas möjlighet att reglera de genomsnittliga slutkundstaxorna, såsom ett komplement 
till den Eurotaxa som föreslagits av föredraganden. Det här behövs för att det skall gå att 
skydda sådana kunder som inte känner till Eurotaxan eller inte väljer att ha den. Det föreslås 
ett gemensamt pristak för både inkommande och utgående samtal för att operatörerna skall 
kunna fastställa sina avgifter och taxor så flexibelt som möjligt. Datumen har angivits på de 
premisserna att förordningen dateras den 1 juli 2007 och då skulle regleringen av 
genomsnittliga slutkundstaxor träda i kraft tre månader efter offentliggörandet. Avsikten med 
de målnivåer som angetts är att tillförsäkra alla leverantörer av tjänster till slutkunderna 
möjlighet att delta i konkurrensen. Angivandet av specifika sifferuppgifter förenklar 
förordningen.

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 4, PUNKT 1B (ny)

1b. Den genomsnittliga slutkundstaxa per 
sexmånadersperiod som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett roamingsamtal får 
inte överstiga EUR 0,40 (exklusive moms). 
Denna taxa skall automatiskt sänkas med 
5 % 12 respektive 24 månader efter att 
skyldigheterna enligt denna artikel trätt i 
kraft.
Vid beräkningen av den genomsnittliga 
slutkundstaxan för roamingsamtal skall de 
nationella regleringsmyndigheterna 
fastställa varje operatörs roaminginkomster 
och sedan dividera dem med operatörens 
trafikvolym under sex månader, varvid 
både inkommande och utgående samtal 
skall beaktas.
Den genomsnittliga slutkundstaxa som 
avses i första stycket skall inkludera alla 
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kostnader för tillhandahållandet av 
roamingsamtal, exempelvis uppkopplings-
och tillvalsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 4

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

Utan att det påverkar artiklarna 4a.1 och 
10.5 får de genomsnittliga 
slutkundspriserna på minutbasis exklusive 
moms som en hemmaleverantör tar ut av en 
roamingkund för ett reglerat roamingsamtal 
inte överstiga 130 % av den högsta 
grossisttaxa för ett sådant samtal som blir 
resultatet av en beräkning i enlighet med 
bilaga I. Denna maxtaxa skall även 
inkludera alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis avgifter för 
uppkopplings- och tillvalsavgifter.

Or. en

Motivering

Här införs genomsnittliga maxtaxor på operatörsnivå för att skapa flexibilitet samt maxtaxor 
för enskilda samtal för att säkra konsumentskyddet. Detta ändringsförslag innebär en 
sammanslagning av artiklarna 4 och 6 i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Ivo Belet

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Alternativa taxor

Hemmaleverantören får erbjuda kunder 
som betalar i efterskott roamingtaxor som 
överskrider de tak som fastställs i artikel 4, 
förutsatt att varje kund som antar ett 
sådant erbjudande har rätt att när som 
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helst, inom rimlig tid och utan ekonomiska 
påföljder, byta till roamingtaxor som 
uppfyller kraven i artikel 4.

Or. nl

Motivering

För att bereda utrymme för konkurrens och för vinstmarginaler behövs det en tillräcklig 
marginal mellan högsta grossisttaxor och högsta slutkundstaxor. 

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Hemmaleverantören får erbjuda
kunder som betalar i efterskott 
roamingtaxor som överskrider de tak som 
fastställs i artikel 4, förutsatt att varje kund 
som antar ett sådant erbjudande har rätt att 
när som helst, med högst 30 dagars varsel 
och utan ekonomiska påföljder, byta till 
roamingtaxor som uppfyller kraven i 
artikel 4. Samtliga roamingtaxor skall 
omfattas av de nationella 
regleringsmyndigheternas övervakning av 
taxor enligt artikel 8.1.

Or. en

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Alternativa taxor

1. Hemmaleverantören får erbjuda kunder 
som betalar i efterskott roamingtaxor som 
överskrider de tak som fastställs i artikel 4, 
förutsatt att varje kund som antar ett 
sådant erbjudande har rätt att när som 
helst, med högst 30 dagars varsel och utan 
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ekonomiska påföljder, byta till 
roamingtaxor som uppfyller kraven i 
artikel 4. Samtliga roamingtaxor skall 
omfattas av de nationella 
regleringsmyndigheternas övervakning av 
taxor enligt artikel 8.1, varvid 
myndigheterna skall se efter om taxorna 
följer de föreskrifter om genomsnittliga 
priser som fastställts i artikel 4.
Kunderna skall ha möjlighet att, på 
30 dagars varsel, kostnadsfritt och ett 
obegränsat antal gånger, skriftligen välja 
att acceptera respektive undanbe sig 
roamingtaxor som uppfyller eller inte 
uppfyller kraven i artikel 4.
2. Hemmaleverantörerna skall senast vid 
utgången av den tidsfrist som fastställts i 
artikel 10.5 ändra taxorna för befintliga 
kunder så att avgifterna för 
rösttelefonisamtal via roaming inte 
överskrider de tak som fastställs i artikel 4. 
Detta skall dock inte gälla befintliga 
kunder som, efter att denna förordning 
trätt i kraft, erbjudits och accepterat 
roamingtaxor av det slag som avses i 
punkt 1.

Or. en

Motivering

För att operatörerna skall kunna erbjuda roamingtaxor som överskrider priserna för 
reglerade samtal. Det är onödigt att påpeka att sådana högre roamingtaxor måste uppvägas 
av andra fördelar för konsumenterna för att de skall kunna accepteras.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 4, PUNKT 1C (ny)

1c. Förutom konsumentskyddstaxan som 
föreskrivs i punkt 2 får varje 
hemmaleverantör erbjuda en rättvis, fast 
avgift per månad med allt inklusive, för 
vilken inga avgiftsbegränsningar skall 
gälla. Denna fasta avgift bör omfatta röst–
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och datakommunikationstjänster 
(inbegripet SMS och MMS) vid 
internationell roaming inom gemenskapen.

Or. xm

Motivering

Det är bara nya kunder som automatiskt skall hänföras till konsumentskyddstaxan. Men då 
har kunden alltid möjlighet att välja en annan taxa som är till större fördel för honom. På det 
sättet sporras företagen till innovation i fråga om taxemodellerna.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 5

Tidsschema för tillämpning av pristak för 
slutkundstaxor för reglerade 
roamingsamtal

utgår

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Motivering

På grund av konkurrenstrycket kommer operatörerna att bli tvungna att sänka 
slutkundstaxorna. Det bör därför inte finnas någon reglering i detta fall. Den nationella 
konkurrensen kommer att bidra till att besparingar resulterar i lägre priser för 
konsumenterna.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 5

Tidsschema för tillämpning av pristak för 
slutkundstaxor för reglerade
roamingsamtal

utgår

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.
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Or. en

Motivering

Denna strykning görs för att regleringen av ringda samtal skall träda i kraft samtidigt som 
regleringen på grossistnivå och den av mottagna samtal.

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 5

Tidsschema för tillämpning av pristak för 
slutkundstaxor för reglerade 
roamingsamtal

utgår

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 5

Tidsschema för tillämpning av pristak för 
slutkundstaxor för reglerade 
roamingsamtal

utgår

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 5A (ny)

Artikel 5a
Senast två år efter denna förordnings 
ikraftträdande får slutkundspriserna för 
roamingsamtal i EU inte överstiga taxorna 
för samtal inom landet.

Or. de

Motivering

För att åstadkomma en sänkning av slutkundspriserna måste man först sänka grossisttaxorna 
och sedan föra dem vidare till slutkundsledet. I syfte att garantera fri konkurrens och en 
fungerande inre marknad bör det vara möjligt att justera priserna på slutkundsmarknaderna 
inom ett år.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall 
börja gälla samma dag som denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

För att priserna skall sänkas måste pristaken ofrånkomligen börja tillämpas samtidigt både 
för grossisttaxor och slutkundstaxor. Och sänkta priser är ju det primära syftet med den här 
förordningen. Dessutom dras vi fortfarande med höga slutkundstaxor fastän operatörerna i 
fjol kungjorde märkbara sänkningar av grossisttaxorna. Alltså behövs det inga bestämmelser 
om uppskov med tillämpningen.

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Bestämmelserna i artiklarna 3 och 7 
skall börja gälla två månader efter det att
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denna förordning träder i kraft.

Or. de

Motivering

Företagen bör ges en viss tid att anpassa sig till de nya kraven.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 5, PUNKT -1A (ny)

-1a. Bestämmelserna i artiklarna 3 och 7
skall börja gälla två månader efter det att
denna förordning träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag från Ján Hudacký

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
två månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna om slutkundstaxor skall 
börja gälla en månad efter det att denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Operatörerna måste få tillräckligt med tid på sig för att förhandla fram bilaterala 
internationella roamingavtal och vidta andra åtgärder som behövs för att de reglerade 
priserna skall kunna tillämpas. De två månader som föreslås bör räcka för att man skall 
hinna förhandla och om branschen får ännu en månad på sig bör den klara av att ta fram 
paket med reglerade taxor också för slutkunderna.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 5, PUNKT -1A (ny)

-1a. Bestämmelserna i artikel 3 skall börja 
gälla tre månader efter det att denna 
förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Pristaken för grossisttaxorna måste börja tillämpas innan pristaken för slutkundstaxorna 
börjar gälla, framför allt för att undvika prispress på smärre operatörer vilka måste sänka 
sina grossistkostnader för att kunna klara de lägre slutkundstaxorna.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Den inledande slutkundsgarantitaxa som 
avses i artikel 4 skall fastställas senast tre 
månader efter det att denna förordning 
träder i kraft och de följaktiga 
skyldigheterna skall börja gälla senast sex 
månader efter det datumet.

Or. es

Motivering

De relevanta skyldigheterna måste börja gälla så snart som möjligt, men tillräcklig tid måste 
ges till de nationella regleringsmyndigheterna för att fastställa taxorna på nationell nivå och 
de berörda operatörerna för att anpassa sina priser och tjänster för att efterleva dessa 
bestämmelser.

Ändringsförslag från Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
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träder i kraft. träder i kraft i Europeiska unionens 
officiella tidning, om det vid en bedömning 
utgående från de kriterier som fastställts 
visar sig att hemmaoperatörerna inte vid 
denna tidpunkt skäligen sänkt sina 
slutkundstaxor.

Or. pl

Ändringsförslag från Romano Maria La Russa

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artiklarna 3 och 4 skall 
börja gälla tre månader efter det att denna 
förordning träder i kraft.

Bestämmelserna i artikel 4a skall börja 
gälla tre månader efter det att denna 
förordning träder i kraft. Efterlevnaden av 
artikel 4a skall undersökas, först nio 
månader efter att förordningen trätt i kraft 
och därefter var sjätte månad.

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

1. Bestämmelserna i artikel 3 skall börja 
gälla tre månader efter det att denna
förordning träder i kraft.

Or. fr

Motivering

För grossisttaxorna behövs det en tre månaders väntetid innan bestämmelserna börjar 
tillämpas för att operatörerna skall hinna införa de nya taxorna inom ramen för gällande 
roamingavtal.

För slutkundstaxorna behövs det en tre månaders väntetid innan bestämmelserna börjar 
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tillämpas för att operatörerna skall hinna fastställa och börja tillämpa nya taxor och komma 
med nya erbjudanden, ta fram den teknik som behövs, ge kunderna kommunikationsstöd och 
utbilda sin försäljnings- och kundservicepersonal.

Ändringsförslag från Giles Chichester

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
tre månader efter det att denna förordning 
träder i kraft, utan att det påverkar 
artikel 10.5.

Or. en

Motivering

Regleringen av grossisttaxorna är avsedd att träda i kraft två månader efter att denna 
förordning offentliggjorts (för att operatörerna skall hinna ordna praktiska saker, såsom 
faktureringen). En månad till innan regleringen av slutkundstaxorna börjar gälla är rimligt, 
för att olika arrangemang kring handeln med slutkunderna skall få verkan och som en buffert 
mot kassaflödesproblem, om nyttan med sänkta grossisttaxor ännu inte börjat göra sig 
gällande.

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 5

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
tre månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Or. de

Motivering

Eurotaxan bör införas tre månader efter det att förordningen träder i kraft.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 5
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Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
sex månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
tre månader efter det att denna förordning 
träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

1a. Bestämmelserna i artikel 4 skall börja 
gälla sex månader efter det att denna 
förordning träder i kraft. 
Överensstämmelsen med artikel 4.2 skall 
verifieras för första gången tolv månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft 
och sedan var sjätte månad.

Or. fr

Motivering

För grossisttaxorna behövs det en tre månaders väntetid innan bestämmelserna börjar 
tillämpas för att operatörerna skall hinna införa de nya taxorna inom ramen för gällande 
roamingavtal.

För slutkundstaxorna behövs det en tre månaders väntetid innan bestämmelserna börjar 
tillämpas för att operatörerna skall hinna fastställa och börja tillämpa nya taxor och komma 
med nya erbjudanden, ta fram den teknik som behövs, ge kunderna kommunikationsstöd och 
utbilda sin försäljnings- och kundservicepersonal.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

utgår

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

Or. en

Motivering

Sammanfört med artikel 4.

Ändringsförslag från Angelika Niebler und Christian Ehler

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

utgår

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

Or. de

Motivering

Slutkundsmarknaden bör inte regleras i alltför stor utsträckning. Eurotaxan garanterar att 
roamingkunder under alla omständigheter måste erbjudas en öppen och konsumentvänlig 
taxa.

Ändringsförslag från Francisca Pleguezuelos Aguilar

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

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

Or. es

Motivering

Denna typ av samtal omfattas redan av artikel 4.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag från Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

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

Or. en

Ändringsförslag från Herbert Reul, Werner Langen, Daniel Caspary

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 6

Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

utgår

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

Or. de

Motivering

För att undvika snedvridningar av marknaden och för att upprätthålla mobiloperatörernas 
konkurrenskraft bör man reglera priserna för internationell roaming bara på grossistnivå och 
inte på slutkundsnivå.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 6
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Slutkundstaxor för inkommande reglerade 
roamingsamtal

utgår

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

Or. en

Motivering

På grund av konkurrenstrycket kommer operatörerna att bli tvungna att sänka 
slutkundstaxorna. Det bör därför inte finnas någon reglering i detta fall. Den nationella 
konkurrensen kommer att bidra till att besparingar resulterar i lägre priser för 
konsumenterna.

Ändringsförslag från Daniel Caspary

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 6

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

En hemmaleverantör får inte ta ut någon 
taxa av en roamingkund. Detta skall även 
inkludera alla fasta avgifter för reglerade 
roamingsamtal, exempelvis engångs- och 
tillvalsavgifter. Värdnätsoperatören får inte 
heller ta ut någon taxa av 
hemmaleverantören.

Or. de

Motivering

Ett ambitiöst nytt tillvägagångssätt för reglering av roaming i EU måste ha som mål att 
garantera att alla inkommande samtal är gratis i hela EU.
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 6

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

Den sammanlagda Eurotaxa på 
slutkundsnivå, exklusive moms, som en 
hemmaleverantör får ta ut av en 
roamingkund för inkommande 
rösttelefonisamtal vid roaming i ett värdnät, 
får inte överskrida 100 % av den 
genomsnittliga termineringstaxa som 
offentliggjorts i enlighet med artikel 10.3. 
Denna maxtaxa skall även inkludera alla 
fasta avgifter för reglerade roamingsamtal, 
exempelvis engångs- och tillvalsavgifter.

Or. it

Motivering

Den genomsnittliga termineringstaxan tenderar i absoluta siffror redan att vara hög för 
konsumenter som mottar samtal.

Ändringsförslag från Reino Paasilinna för PSE-gruppen

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 6A (ny)

Artikel 6a
Trafikstyrning

Tekniken för trafikstyrning får inte 
användas för att hindra roamingkunder att 
välja värdnät. Valet skall vara fritt till dess 
att roamingkunden stängt av sin apparat 
eller lämnat värdnätet.

Or. en
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