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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i allmänna 
mobilnät i gemenskapen och om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt 
regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster
(KOM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0382)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0244/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd och utskottet för kultur och utbildning (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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 

(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 
plenarsammanträde i maj 2005 
konstaterade Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter (European 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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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.

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 roamingavgifter 
som ger kunderna bättre villkor, finns det 
bevis för att priserna fortfarande inte 
återspeglar kostnaderna på ett riktigt sätt.

Ändringsförslag 2
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.

Motivering

De senaste månaderna har det pågått diskussioner bland operatörerna som har ökat 
medvetenheten. Branschen verkar redan räkna med prisreglering. En ytterligare fördröjning 
är därför inte motiverad.

Ändringsförslag 3
SKÄL 15A (nytt)

(15a) På grossistnivå bör ingen 
värdnätsoperatör från någon annan 
operatör kunna ta ut taxor som är högre 
än denna högsta maxtaxa per minut. På 
slutkundsnivå bör en taxa under eller lika 
med den högsta taxan per minut
(”Eurotaxan”) också kunna införas, 
vilken kunderna bör kunna välja vid 
vilken tidpunkt som helst och som de bör 
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kunna kombinera med vilket befintligt 
avgiftspaket för nationella tjänster som 
helst.

Motivering

Att införa en högsta minuttaxa som tillvalsavgift istället 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 4
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 för att ringa eller ta 
emot ett internationellt roamingsamtal, 
inklusive indirekta kostnader samt 
kostnader för signalering, originering, 
förmedling och terminering. Eftersom 
skillnaderna i kostnader för att 
tillhandahålla internationella 
roamingtjänster för samtal som rings eller 
tas emot i ett besökt land, till eller från en 
kunds hemland eller till eller från ett 
tredjeland verkar vara försumbara, bör en 
enda multiplikator användas för att 
beräkna den högsta grossisttaxan.

Ändringsförslag 5
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 

(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, beräknad som ett genomsnitt 
av normaltaxan och taxan under övrig tid. 
Dessa termineringstaxor övervakas 
nämligen redan i enlighet med 
telekompaketet och bör därför baseras på 
operatörernas självkostnader. Med tanke på 
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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.

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.

Motivering

Det har visat sig att de nationella regleringsmyndigheterna i de flesta medlemsstaterna 
reglerat mobiltermineringstaxan som ett genomsnitt av normaltaxan och taxan för övrig tid. 
Därför verkar denna beräkningsgrund vara mindre utsatt för manipulering än om endast 
normaltaxan tas i beaktande.

Ändringsförslag 6
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) Maxtaxan till den frivilliga 
Eurotaxan 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.

Ändringsförslag 7
SKÄL 20A (nytt)

(20a) För att öka konkurrensen på 
marknaden för internationella mobila 
datakommunikationstjänster och göra 
avgifterna för nya tjänster som MMS 
(Multiple Messaging Service), mobilt 
Internet och mobil-TV tydliga och 
jämförbara för kunden bör 
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hemmaleverantörer vara skyldiga att 
föutom Eurotaxan erbjuda en fast 
månadsavgift med allt inklusive, som 
omfattar all internationell roaming och 
alla datakommunikationstjänster som 
hemmaleverantören erbjuder. Den fasta 
månadsavgiften bör göra det möjligt för 
kunden att jämföra avgiftspaket över hela 
Europa och bör därför göra det möjligt 
för kunderna att välja från ett bredare 
urval av hemmaleverantörer.

Motivering

Föredraganden accepterar kommissionens allmänna inställning, på grundval av den 
nuvarande informationen (d.v.s. konsekvensbedömningen), att prisreglering av internationella 
datatjänster skulle gå utöver tillämpningsområdet för denna förordning. Det finns ändå 
starka tecken på att marknaden för dataöverföring inte fungerar väl. Genom att införa en fast 
månadsavgift över hela Europa skulle avgiftspaketen bli jämförbara för konsumenterna över 
hela Europeiska unionen. Detta skulle förbättra konkurrensen på marknaden och eventuellt 
leda till att priserna för dataroaming sjönk.

Ändringsförslag 8
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

Ändringsförslag 9
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 

utgår
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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.

Ändringsförslag 10
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.

utgår

Ändringsförslag 11
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 samt för att 
skicka och ta emot data 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. 
Denna information bör omfatta taxorna 
för att ringa och ta emot 
rösttelefonisamtal och skicka och ta emot 
data på varje tillgängligt värdnät i den 
berörda medlemsstaten. Informationen 
bör belysa skillnader mellan normaltaxan
och taxan under övrig tid och alla andra 
tidsmässiga variationer i taxan. Inom en 
timme efter inträdet i en annan 
medlemsstat bör en roamingkund vara 
berättigad att från sin hemmaleverantör 
motta ett automatiskt SMS, eller för 
kunder med nedsatt syn en annan lämplig 
tjänst, som omfattar individuell 
information om de sluttaxor som gäller 
när kunden ringer och tar emot samtal 
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eller skickar och tar emot data i den 
besökta medlemsstaten. Kunden bör 
kunna välja mellan prisinformation per 
automatiskt SMS och prisinformation per 
SMS på begäran.

Ändringsförslag 12
SKÄL 26A (nytt)

(26a) Insynskravet innebär också att 
operatörer bör tillhandahålla uppgifter 
om roamingtaxor när abonnemangen 
tecknas, och att de regelbundet, samt så 
snart betydande ändringar ägt rum, bör
förse sina kunder med aktuella uppgifter 
om roamingtaxorna. 
Hemmaleverantörerna bör särskilt förse 
kunderna med fullständig information om 
de villkor som styr Eurotaxan liksom om 
den fasta månadsavgiften med allt 
inklusive med regelbundna mellanrum
och i samma omfattning som kunderna 
informeras om andra befintliga
roamingtaxor. Hemmaleverantörerna bör 
också informera kunderna om hur de 
skall byta till ett av de obligatoriska 
taxesystemen.

Ändringsförslag 13
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 

(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 
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också se till att mobilanvändarna får 
tillgång till aktuell information om 
tillämpningen av förordningen. 

grossistmarknaden. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör meddela 
resultaten av denna övervakning till 
kommissionen var sjätte månad efter det 
att denna förordning trätt i kraft. 
Information om företagskunder och 
kunder som betalar i förskott eller i 
efterskott bör tillhandahållas separat. 
Kommissionen bör offentliggöra en 
rapport om utvecklingen i EU var tolfte 
månad efter det att denna förordning trätt 
i kraft. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör också se till 
att mobilanvändarna får tillgång till aktuell 
information om tillämpningen av 
förordningen. 

Ändringsförslag 14
SKÄL 31A (nytt)

(31a) Prisreglering på grossistnivå bör 
upphöra om det finns en väl fungerande 
börshandel på vilken handel med
roamingminuter och/eller roamingbits
bedrivs.

Motivering

En väl fungerande börshandel, där roamingminuter och/eller roamingbits handlas anonymt, 
skulle skapa rättvisa villkor för alla operatörer utan att diskriminera mindre operatörer eller 
operatörer som direkt konkurrerar med varandra. Ett pristak för grossister som syftar till 
samma resultat skulle då inte längre behövas.

Ändringsförslag 15
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 

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam princip, som grundar sig på
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 
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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.

konsumentskydd, samtidigt som 
konkurrensen mellan mobiloperatörerna 
bevaras och såväl incitament för 
innovation som konsumenternas fria val 
behålls. 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.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

1a. Genom denna förordning införs 
bestämmelser om ökad insyn i priser och 
förbättrad tillgång till information om 
taxor för användare av internationella 
roamingtjänster, inbegripet 
datakommunikationstjänster.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, PUNKT 2, LED D

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

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

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 3, STYCKE 1A (nytt)

I syfte att tillhandahålla internationella 
roamingtjänster skall varje 
hemmaleverantör ha tillgång till och 
använda markbundna allmänna 
mobiltelefoninät i andra medlemsstater än 
den där hemmanätet finns.
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Ändringsförslag 19
ARTIKEL 4, RUBRIKEN

Slutkundstaxor för att ringa reglerade 
roamingsamtal

Slutkundstaxor för att ringa och ta emot
reglerade roamingsamtal

Ändringsförslag 20
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 [ x %] 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.

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.

Motivering

Att införa en prisreglerad standardiserad tillvalsavgift istället 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 21
ARTIKEL 4, STYCKE 1A (nytt)

1a. Förutom Eurotaxan som anges i 
punkt 1 skall varje hemmaleverantör 
erbjuda en rättvis, fast avgift per månad 
med allt inklusive, för vilken inga 
avgiftsbegränsningar skall gälla. Den 
fasta avgiften skall omfatta röst– och 
datakommunikationstjänster (inbegripet 
SMS och MMS) vid internationell 
roaming inom gemenskapen.

Motivering

Föredraganden accepterar kommissionens allmänna inställning, på grundval av den 
nuvarande informationen (d.v.s. konsekvensbedömningen), att prisreglering av internationella 
datatjänster skulle gå utöver tillämpningsområdet för denna förordning. Det finns ändå 
starka tecken på att marknaden för dataöverföring inte fungerar väl. Genom att införa en fast 
månadsavgift över hela Europa skulle avgiftspaketen bli jämförbara för konsumenterna över 
hela Europeiska unionen. Detta skulle förbättra konkurrensen på marknaden och eventuellt 
leda till att priserna för dataroaming sjönk.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 5, STYCKE 1

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

Bestämmelserna i artikel 4 skall börja gälla 
den dag denna förordning träder i kraft, om 
inte annat följer av artikel 10.5.

Motivering

De senaste månaderna har det pågått diskussioner bland operatörerna som har ökat 
medvetenheten. Branschen verkar redan räkna med prisreglering. En ytterligare fördröjning 
är därför inte motiverad.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 6

Artikel 6 utgår
Slutkundstaxor för inkommande 

reglerade roamingsamtal
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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.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 7, PUNKT 1

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

1. En hemmaleverantör skall till varje
roamingkund lämna individuell 
information om de taxor som gäller när han 
eller hon ringer eller tar emot samtal och
skickar eller tar emot SMS och MMS eller 
andra datakommunikationstjänster vid 
internationell roaming utanför 
hemmanätet i utlandet.

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 7, PUNKT 2

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

utgår

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 7, PUNKT 2A (ny)

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

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 7, PUNKT 3

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

3. Informationen enligt ovan skall vara 
kostnadsfri.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 7, PUNKT 4

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

utgår

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 7, PUNKT 5

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

5. Hemmaleverantörer skall förse sina nya 
kunder med fullständiga upplysningar om 
gällande roamingtaxor när abonnemanget 
tecknas. De skall dessutom regelbundet 
förse sina kunder med aktuella uppgifter 
om gällande roamingtaxor och dessutom 
meddela kunderna så snart betydande 
ändringar av taxorna har ägt rum.
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taxorna har ägt rum. Hemmaleverantörer skall omedelbart
förse varje kund med fullständig 
information om de villkor som styr 
Eurotaxan enligt artikel 4.1 och den fasta 
månadsavgiften med allt inklusive enligt 
artikel 4.2 och de skall förklara 
förfarandet för att byta till endera av 
dessa obligatoriska taxor.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 8, PUNKT 6

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

6. De nationella regleringsmyndigheterna 
skall bevaka utvecklingen av de taxor i 
grossist- och slutkundsledet som gäller 
röstroamingtjänster för roamingkunder, 
inte minst i gemenskapens yttersta 
randområden, och skall meddela resultaten 
av bevakningen till kommissionen var 
sjätte månad efter det att denna 
förordning trätt i kraft. Information om 
företagskunder och kunder som betalar i 
förskott eller i efterskott skall
tillhandahållas separat.
På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna och 
med beaktande av yttrandet från 
Europeiska gruppen av 
regleringsmyndigheter skall 
kommissionen, inom 12 månader från det 
att denna förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys 
av taxorna för internationell roaming i
grossist- och slutkundsledet i 
gemenskapen. Om slutkundstaxorna för 
internationell roaming inte har sänkts
betydligt efter det att denna förordning 
trätt i kraft skall kommissionen, genom att 
vidta åtgärder i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll 
som avses i artikel 13.2, anpassa 
mobiltermineringstaxans 
multipliceringsfaktor enligt bilaga I.
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Ändringsförslag 31
ARTIKEL 8, PUNKT 6A (ny)

6a. De nationella 
regleringsmyndigheterna skall bevaka 
utvecklingen av de taxor i grossist- och 
slutkundsledet som gäller för SMS och 
andra datakommunikationstjänster för 
roamingkunder, och skall meddela 
resultaten av bevakningen till 
kommissionen var sjätte månad efter det 
att denna förordning trätt i kraft. 
Information om företagskunder och 
kunder som betalar i förskott eller i 
efterskott skall tillhandahållas separat.
På grundval av rapporterna från de 
nationella regleringsmyndigheterna skall 
kommissionen, inom 18 månader från det 
att denna förordning trätt i kraft, ge 
Europaparlamentet och rådet en analys 
av taxorna för 
datakommunikationstjänster vid 
internationell roaming i grossist–och 
slutkundsledet i gemenskapen. Om 
taxorna för datakommunikationstjänster
vid internationell roaming inte har sänkts 
betydligt efter det att denna förordning 
trätt i kraft, skall kommissionen bedöma 
behovet av en förordning för att sänka 
avgifterna för att tillhandahålla 
datakommunikationstjänster vid 
internationell roaming och lägga fram ett 
förslag om så är lämpligt.

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 12

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet 
senast två år efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering för 
ett eventuellt fortsatt behov av lagstiftning 
eller möjligheterna att upphäva sådan 
lagstiftning i ljuset av 

Kommissionen skall granska denna 
förordnings verkan och rapportera 
resultaten till Europaparlamentet och rådet 
senast två år efter förordningens 
ikraftträdande. I sin rapport skall 
kommissionen ta med sin motivering för 
ett eventuellt fortsatt behov av lagstiftning, 
lämpligheten av att införa bestämmelser
om att ”uppringande-parten-betalar” och
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marknadsutvecklingen och
konkurrenssituationen. För detta ändamål 
får kommissionen begära in information 
från medlemsstaterna och de nationella 
regleringsmyndigheterna; informationen 
skall lämnas utan onödigt dröjsmål.

möjligheterna att upphäva sådan 
lagstiftning i ljuset av 
marknadsutvecklingen,
konkurrenssituationen och huruvida det 
bedrivs eller saknas en väl fungerande 
börshandel med roamingminuter och 
roamingbits. För detta ändamål får 
kommissionen begära in information från 
medlemsstaterna och de nationella 
regleringsmyndigheterna; informationen 
skall lämnas utan onödigt dröjsmål.

Ändringsförslag 33
BILAGA I

Grossisttaxor för reglerade roamingsamtal 
enligt artikel 3

Grossisttaxor för reglerade roamingsamtal 
enligt artiklarna 3 och 4

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

Den totala grossisttaxa per minut som en 
värdnätsoperatör tar ut av roamingkundens 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal som börjar i 
värdnätsoperatörens nät, får inte överstiga 
den enligt artikel 10.3 offentliggjorda 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan 
multiplicerad med [y] för alla samtal till 
ett allmänt telefonnät, oberoende av om det 
finns i den medlemsstat där värdnätet 
finns, eller i en annan medlemsstat än den 
där värdnätet finns.

a) 2 (två) om det är fråga om ett reglerat 
roamingsamtal till ett nummer som har 
tilldelats ett allmänt telefonnät i den 
medlemsstat där värdnätet finns, eller

b) 3 (tre) om det är fråga om ett reglerat 
roamingsamtal till ett nummer som har 
tilldelats ett allmänt telefonnät i en annan 
medlemsstat än den där värdnätet finns.

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

Ändringsförslag 34
BILAGA II, PUNKT 1, LED A
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a) nationell viktad genomsnittlig 
termineringstaxa: genomsnittet av 
termineringstaxorna per operatör med 
betydande marknadsinflytande, viktat på 
grundval av antalet aktiva abonnenter per 
operatör med betydande 
marknadsinflytande,

a) nationell viktad genomsnittlig 
termineringstaxa: genomsnittet av 
termineringstaxorna per operatör med 
betydande marknadsinflytande, viktat på 
grundval av totala antalet trafikminuter
per operatör med betydande 
marknadsinflytande,

Ändringsförslag 35
BILAGA II, PUNKT 1, LED B

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

b) termineringstaxa per operatör med 
betydande marknadsinflytande: den 
genomsnittliga minuttaxan (inbegripet 
uppkopplingsavgifter), grundad på ett 
samtal på tre minuter till genomsnittlig 
taxa (d.v.s. ett genomsnitt av normaltaxan
och taxan under övrig tid), utan 
mervärdesskatt och i den berörda 
medlemsstatens nationella valuta, som de 
enskilda operatörerna med betydande 
marknadsinflytande tar ut för terminering 
av röstsamtal i sina mobilnät, fastställd i 
enlighet med en metodik som godkänts av 
den nationella regleringsmyndigheten,

Ändringsförslag 36
BILAGA II, PUNKT 1, LED D

d) aktiva abonnenter per operatör med 
betydande marknadsinflytande: summan 
av egna abonnenter hos varje enskild 
operatör med betydande 
marknadsinflytande och av de aktiva 
abonnenterna hos varje annan 
mobiloperatör som använder en sådan 
operatörs nät för terminering av 
röstsamtal till sina kunder,

utgår

Ändringsförslag 37
BILAGA II, PUNKT 1, LED E

e) aktiva abonnenter: aktiva utgår



PE 384.334v01-00 22/26 PR\649863SV.doc

SV

mobilabonnenter (både sådana som 
betalar i förskott och på räkning) som 
fastställs i enlighet med en metodik som 
godkänts av den nationella 
regleringsmyndigheten.

Ändringsförslag 38
BILAGA II, PUNKT 2

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

(2) Den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxa som skall 
offentliggöras enligt artikel 10.3 är 
genomsnittet av de nationella viktade 
genomsnittliga termineringstaxorna. Den 
skall beräknas utgående från uppgifter som 
fastställs i punkt 3 nedan och som har 
meddelats kommissionen av de nationella 
regleringsmyndigheterna på begäran enligt 
artikel 10.2 eller 10.4.
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MOTIVERING

Inledning

De europeiska medborgarnas möjligheter att använda sina mobiltelefoner när de reser utanför 
sitt hemland är en nyckelfråga för den inre marknaden för mobila kommunikationer i 
Europa. Den nuvarande marknaden för roaming visar på uppenbara brister i marknaden, som 
hindrar de europeiska medborgarna från att använda sina mobiltelefoner när de reser från en 
medlemsstat till en annan.

Vi ställer oss helt klart bakom den allmänna inriktningen i kommissionens förslag till 
förordning om roaming i allmänna mobilnät i gemenskapen. Inte desto mindre ser vi utrymme 
för förbättringar när det gäller ökad insyn i priserna för konsumenterna så att konsumenterna 
kan fatta genomtänkta val och när det gäller att skapa rättvisa konkurrensvillkor för de 
berörda operatörerna av mobiltelefonnät i syfte att öka konkurrensen på marknaden för 
internationell roaming.

Europaparlamentet respekterar kommissionens tvekan inför en prisreglering av internationella 
mobila dataöverföringstjänster på grundval av tillgänglig information om detta 
marknadssegment, särskilt utan en ordentlig konsekvensbedömning. Trots detta pekar 
Europaparlamentet på det starka behovet av att noga bedöma och övervaka detta 
marknadssegment, eftersom det verkar finnas starka tecken på brister på marknaden.

I. Brister på marknaden

1. Mycket höga priser

Prisnivåerna på mobila kommunikationstjänster som erbjuds konsumenter vid roaming har
varierat från höga till ofta helt orimliga. Även om särskilt taxorna på slutkundsnivå har 
varit omotiverat höga finns det bevis på att också de taxor som tas ut på grossistnivå av 
operatörerna för värdnäten, och särskilt från de små operatörerna, ligger långt över de 
kostnader som operatörerna för värdnäten ådrar sig och alltså hindrar rättvis konkurrensen.

2. Bristande insyn

De europeiska medborgarna behöver smidiga kommunikationer av hög kvalitet. Med tanke på 
att åtta av tio EU-medborgare har en mobiltelefon och att penetrationsgraden i vissa 
medlemsstater är över 100 % (Italien 123,2%, Portugal 117,1%, Förenade kungariket 
116,3%)1 är behovet uppenbart. I detta syfte är tydliga prissättningsmekanismer 
avgörande. Företagen emellan måste insynen garantera att den inre marknaden fungerar. 
Mellan företag och kunder är huvudsyftet att ge konsumenterna komplett och jämförbar 
information om aktuella priser för att de skall kunna göra genomtänkta val.

  
1 Slutet av fjärde kvartalet 2005.
Källa: Credit Suisse, Prof. Gerpott Analysis.



PE 384.334v01-00 24/26 PR\649863SV.doc

SV

II. Nackdelar med en icke fungerande inre marknad för telekommunikationer

1. Lissabonstrategins mål uppnås inte

Huvudsyftet med Lissabonagendan är att göra Europa till den mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomin i världen till 2010. Europeiska rådet uppmanade i mars 2005 
kommissionen, rådet och medlemsstaterna att förnya Lissabonstrategin genom att åter 
fokusera på tillväxt och sysselsättning i Europa. En rättvist fungerande arbetsmarknad skulle 
kunna främja tillväxt och ge ny skjuts åt en konkurrenskraftig europeisk ekonomi. För att 
garantera den europeiska marknadens globala konkurrenskraft behövs en dynamisk 
inre marknad utan några interna hinder. Omotiverade höga priser som hindrar kunderna 
från att använda sina mobiltelefoner är hinder på den inre marknaden för tjänster.

2. Det skapas ingen kunskapsbaserad inre marknad

Marknaden för mobila kommunikationer, som är en del av den större marknaden för 
informationssamhällets tjänster, omfattar inte bara rösttelefoni, utan också andra, nya mobila 
kommunikationstjänster. Särskilt VOIP, 3G-nät, GPS, Wi-Fi, mobilt Internet och mobil–TV 
samt nya mobiltelefoner som stöder mobil dataöverföring i stor skala är en lovande 
utveckling som inte bör hindras av bristande efterfrågan på grund av avskräckande 
priser.

3. Självreglering fungerar inte

Självreglering skulle innebära att operatörer eller organisationer skulle förhandla och 
sinsemellan enas om riktlinjer på europeisk nivå. Operatörer skulle vara tvungna att garantera 
avsevärda prisnedsättningar på grossist- och slutkundsnivå. Det verkar som om inga sådana 
förslag lagts fram hittills.

4. Nackdelarna i siffror

Undersökningar har visat att följande:
• Nästan åtta av tio européer har en mobiltelefon.
• Mobiltelefonanvändarna använder internationella roamingtjänster i mycket hög grad, 

eftersom majoriteten av användarna (9 av 10) använder det alternativet när de reser 
utomlands, istället för att köpa ett nytt SIM-kort.

• En klar majoritet av användarna begränsar sina mobila kommunikationer när de reser 
utomlands.

• Orimliga kommunikationskostnader är det viktigaste skälet som de flesta (81 % av 
svaren) anger till varför européerna använder sina telefoner mindre ofta när de reser 
utomlands.

• Det råder en avsevärd brist på insyn när det gäller priserna, eftersom 4 av 10 européer 
inte har en klar föreställning om vad deras samtal kostar.

• En klar majoritet av européerna (70 % av svaren) vill att Europeiska unionen skall 
vidta åtgärder för att reglera priserna på samtal och textmeddelanden så att 
roamingavgifterna inte är orimligt mycket högre än de lokala priserna.
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B. Föreslagna förbättringar

Att skapa en väl fungerande europeisk inre marknad för telekommunikation är det slutliga 
målet med denna förordning. Geografiska barriärer som hindrar dynamisk konkurrens måste 
övervinnas. Insynen såväl för konsumenterna som för branschen måste öka och kan delvis 
bidra till att det allmänna målet uppnås.

5. Reglering på grossistnivå

Prisreglering på grossistnivå är den främsta drivkraften för att uppnå de mål som anges 
ovan. Prisreglering skulle skapa rättvisa konkurrensvillkor för stora och små, gamla och nya 
(tillträde till marknaden), i norr och i söder (turism) och för operatörer i öst och i väst 
(inkomstnivåer) i syfte att garantera konkurrens. För att garantera rättvis konkurrens skall 
samtliga operatörer åläggas en sändningsplikt för roamingtjänster på grossistnivå.

Grunden för regleringen på grossistnivå måste vara tydlig och öppen och den får inte vara lätt 
att manipulera, den skall vara likadant tillämplig i alla medlemsstater och bör inte utgöra en 
för tung administrativ börda för regleringsmyndigheterna.

På grossistnivå bör förordningen grunda sig på mobiltermineringstaxor som beräknas som 
genomsnittet i samtliga 27 medlemsstater. Det absoluta pristaket på grossistnivån beräknas 
genom att multiplicera den genomsnittliga mobiltermineringstaxan med en enda faktor.
Ingen operatör för mobila nät får ta ut avgifter över detta tak från någon annan operatör.

Prisreglering på grossistnivå bör träda i kraft utan dröjsmål.

6. Bortre tidsgräns

Om branschen skulle inrätta en börshandel som omfattar hela den europeiska marknaden för 
roaming (inkommande och utgående samtal), skulle operatörer som bedriver handel med hela 
sin volym av roamingminuter på denna börs inte längre behöva någon reglering på 
grossistnivå.

7. Reglering på slutkundsnivå

Prisreglering på slutkundsnivå bör framför allt garantera att operatörernas prissänkningar på 
grossistnivå förs vidare till konsumenterna samtidigt som operatörerna ges tillräckligt med 
utrymme att lansera nya tjänster och avgiftspaket.

Det absoluta pristaket på slutkundsnivå skall endast gälla för en reglerad slutkundstaxa 
(”Eurotaxan”), som varje operatör är skyldig att erbjuda. Denna taxa bör bestå av ett pris 
med allt inklusive per samtal eller per tidsenhet och den kan antas av Europaparlamentet och 
Europeiska rådet om det behövs. Operatörerna är skyldiga att tillhandahålla fullständig 
information om villkoren för denna taxa och ge konsumenterna möjligheter att lätt välja 
alternativet ”Eurotaxan”.

För att öka konkurrensen på marknaden för mobil dataöverföring och skapa jämförbarhet över 
hela Europa för priserna på roamingtjänster skall operatörerna också vara skyldiga att erbjuda 
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en internationell fast månadsavgift med allt inklusive. Denna fasta månadsavgift skall 
omfatta grundavgiften, nationella och internationella roamingsamtalsavgifter, avgifter för 
mobil dataöverföring (SMS, MMS, mobil–TV, osv.) och avgifter för andra tjänster som 
erbjuds konsumenten vid senare tillfällen. Ingen prisreglering skall gälla den fasta 
månadsavgiften.

Om operatörerna uppfyller båda kraven (”Eurotaxan” och den fasta månadsavgiften med allt 
inklusive) skall alla andra befintliga eller nya internationella taxemodeller för 
internationell roaming inte omfattas av reglering vilket lämnar operatörer fria att 
skräddarsy sina avgiftspaket.

Prisreglering på slutkundsnivå bör träda i kraft utan dröjsmål och skall upphävas när de 
geografiska barriärerna övervunnits och en väl fungerande inre marknad upprättats.

8. Öppenhet

Ett aktivt system med automatisk prisinformation är att föredra framför information på 
begäran. För att undvika elektronisk skräppost måste informationen begränsas till angivande 
av priser och konsumenterna måste ges möjlighet att byta till ett system med information på 
begäran om de så önskar.

Konsumenterna måste informeras i realtid om de kostnader de står inför vid roaming.

Kostnadsproportionalitet för att informera konsumenterna måste garanteras.

För att kunna föra de prissänkningar vidare som gjorts på grossistnivå bör öppenheten om 
priserna som tas ut bland operatörerna öka. Så länge som det inte finns någon europeisk 
regleringsmyndighet uppmanas de nationella regleringsmyndigheterna att garantera 
öppenheten.

9. Ytterligare åtgärder

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka prisutvecklingen för 
internationell mobil dataöverföring och bedöma om det behövs ytterligare reglering på 
detta område. Föredraganden pekar på risken med innovation av ny teknik och tjänster på 
detta område på grund av orimligt höga priser.

C. Mål att uppnå

I detta sammanhang skall den föreslagna förordningen uppnå ett balanserat 
tillvägagångssätt och beakta såväl kundens intressen som branschen för mobila 
telekommunikationers intressen. Detta bör leda till betydande sänkningar i priserna för 
roaming och till att mobiloperatörernas rättvisa konkurrensvillkor fortsätter att vara 
konkurrenskraftiga.


