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KORTFATTAD MOTIVERING

I den nuvarande förordningen om roaming (från 2007, ändrad 2009) föreskrivs reglerade 
taxor för roamingsamtal och sms-roaming, och den kommer att löpa ut den 30 juni 2012. 
Förordningen har varit effektiv såtillvida att den framför allt har sänkt priserna för både 
roamingsamtal och sms-roaming. Priserna i slutkundsledet ligger emellertid mycket nära de 
högsta avgifter som fastställts av unionen, och vi saknar fortfarande konkurrens. 

Föredraganden skulle vilja påminna om att kommissionen bland sina mål i den digitala 
agendan för Europa tar upp att skillnaderna mellan roamingpriserna och priserna för 
nationella samtal bör närma sig noll till 2015. Föredraganden anser att man för att närma sig 
detta mål måste hitta en lösning som garanterar en konkurrensutsatt och effektivt fungerande 
roamingmarknad även efter det fastställda datumet. Föredraganden påminner också om att de 
insatser som gjorts i samband med utbyggandet av bredbandsnät skulle kunna utgöra stöd för 
nya verktyg som kan vara ett alternativ till roamingtjänster.

Det nya förslaget till förordning (Roaming III) fortsäter att reglera roamingavgifterna för 
samtal och sms och inför även ett nytt, centralt element: en eurotaxa för dataroaming i 
samband med dataroamingtjänster i slutkundsledet. Genom förslaget införs även strukturella 
åtgärder som syftar till att främja konkurrensen samtidigt som pristaken behålls som ett 
tillfälligt säkerhetsnät för konsumenterna under perioden fram till dess att konkurrensen i sig 
pressar priserna. 

Från den 1 juli 2014 ska kunderna ha rätt att ingå separata avtal om mobila roamingtjänster 
jämte avtal om nationella mobiltjänster. Detta uppmuntrar konkurrens på roamingmarknaden 
och är ett steg framåt i utvecklingen. Prisregleringen i slutkundsledet ska fortsätta till 
den 1 juni 2016 men kan därefter förlängas tills de strukturella åtgärder som fastställs genom 
förordningen har nått full effektivitet.

Pristak och strukturella åtgärder

Föredraganden vill betona att det finns utrymme för att sänka de pristak som kommissionen 
föreslagit. De höga priserna beror emellertid på att det saknas konkurrens på 
roamingmarknaden, vilket i sin tur har att göra med de strukturella problemen på marknaden. 
Av detta skäl måste lösningen på det rådande problemet bygga på strukturella åtgärder som 
stöds av en tillfällig prisreglering. Pristak (i grossist- och slutkundsleden) bör även i tillräcklig 
utsträckning medge att nya leverantörer kan komma in på marknaden, varigenom 
konkurrensen ökar.

Icke desto mindre anser föredraganden att förordningen inte bör gynna en viss teknisk 
lösning, detta med tanke på att tekniken utvecklas i rask takt och att de tekniska 
urkopplingslösningar som hittills diskuterats inte bara innefattar alla viktiga fördelar utan 
också nackdelar och en viss osäkerhet. I stället bör vissa nyckelelement väljas ut och behållas 
(inklusive möjligheten att ha kvar samma mobilnummer) som krav som den tekniska 
lösningen ska uppfylla, medan det slutliga beslutet om vilken form av teknisk lösning som bör 
väljas bör överlåtas åt de tekniska experterna på området. Detta garanterar att den nya 
förordningen kommer att fungera på ett effektivt sätt eftersom konsumenterna inte belastas 
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genom att tvingas använda alltför komplicerade tjänster. Det gör också att man undviker att 
anta lagstiftning som är inaktuell redan vid tidpunkten för genomförandet.

Konsumentskydd och öppenhet

I ett antal rapporter har man noterat att insynen i priserna har ökat avsevärt genom införandet 
av de tidigare roamingförordningarna. Föredraganden vill dock påminna om att ytterligare 
framsteg måste göras på detta område. 

De föreslagna strukturella förändringarna måste vara avsedda att i allra högsta grad beakta 
konsumenternas behov och vikten av öppenhet. Konsumenterna ska garanteras klar och tydlig 
information så att det blir lättare att jämföra priser och eventuellt byta 
roamingtjänsteleverantör. 

Konsumenterna ska få ett sms med detaljerade roamingpriser när de kommer till ett annat 
land, både inom och utanför unionen. För att man ska kunna undvika oväntat höga räkningar 
ska vidare ”säkerhetstaket” på 50 euro, eller ett individuellt säkerhetstak med en annan övre 
gräns, utvidgas så att det även omfattar roaming i tredjeländer. Dessutom bör konsumenten få 
ett meddelande från operatören när han eller hon närmar sig roamingsäkerhetstaket.

Rent allmänt understryker föredraganden att kommissionen borde ha utnyttjat tillfället i 
samband med denna omarbetning för att uppnå en klarare struktur i förordningen, genom en 
konsolidering av alla bestämmelser om konsumentskydd (även vad avser oväntat höga 
räkningar) och öppenhetskrav som är tillämpliga på alla roamingtjänster och kompletterats 
med särskilda åtgärder för taltelefonisamtal, sms, mms och dataroamingtjänster. Detta skulle 
ha gett medborgarna en tydligare bild av deras rättigheter och samtidigt ha gjort förordningen 
läsarvänligare samt främjat bättre lagstiftning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Målet att minska skillnaden mellan 
de nationella taxorna och 
roamingtaxorna i enlighet med 
kommissionens ram för 
prestandajämförelser (Benchmarking 
Framework) för 2011–20151, som 
godkändes av EU:s medlemsstater i 
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november 2009, och med kommissionens 
meddelande om en digital agenda för 
Europa2 bör förbli målet också med 
denna förordning. Den planerade 
separata försäljningen av roamingtjänster 
och nationella tjänster bör öka 
konkurrensen och därmed sänka priserna 
för kunderna och skapa en gemensam 
roamingmarknad i unionen utan en 
markant differentiering mellan nationella 
taxor och roamingtaxor.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/bench 
marking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skäl 2. (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De höga roamingpriserna är ett 
avsevärt hinder för medborgare som 
studerar eller arbetar i ett annat land än 
den medlemsstat som utgör deras 
hemland.

Ändringsförslag 4
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Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Uppgifterna om prisutvecklingen för 
unionsomfattande roamingsamtalstjänster 
och sms- och dataroamingtjänster efter 
ikraftträdandet av förordning (EG) 
nr 717/2007 och dess ändringsförordning 
(EG) nr 544/2009, inbegripet särskilt de 
uppgifter som samlats in av de nationella 
regleringsmyndigheterna och rapporterats 
en gång i kvartalet via Berec, ger inte 
tillräckliga bevis för att det skulle vara 
troligt att konkurrensförhållandena i 
grossist- och slutkundsledet har utvecklats i 
rimlig utsträckning och kommer att vara 
hållbara från och med juni 2012 utan nya 
regleringsåtgärder. Dessa uppgifter visar 
att priserna i grossist- och slutkundsledet 
fortfarande ligger på eller är nära de 
gränsnivåer som fastställs i förordning 
(EG) nr 717/2007, ändrad genom 
förordning (EG) nr 544/2009, och att det 
förekommer begränsad konkurrens under 
de nivåerna.

(16) Uppgifterna om prisutvecklingen för 
unionsomfattande roamingsamtalstjänster 
och sms- och dataroamingtjänster efter 
ikraftträdandet av förordning (EG) 
nr 717/2007 och dess ändringsförordning 
(EG) nr 544/2009, inbegripet särskilt de 
uppgifter som samlats in av de nationella 
regleringsmyndigheterna och rapporterats 
en gång i kvartalet via Berec, ger inte 
tillräckliga bevis för att det skulle vara 
troligt att konkurrensförhållandena i 
grossist- och slutkundsledet har utvecklats i 
rimlig utsträckning och kommer att vara 
hållbara från och med juni 2012 utan nya 
regleringsåtgärder. Dessa uppgifter visar 
att priserna i grossist- och slutkundsledet 
fortfarande är mycket högre än de 
nationella priserna och ligger på eller är 
nära de gränsnivåer som fastställs i 
förordning (EG) nr 717/2007, ändrad 
genom förordning (EG) nr 544/2009, och 
att det förekommer begränsad konkurrens 
under de nivåerna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I och med att de regleringsåtgärder 
som avser unionsomfattande 
roamingtjänster i grossist- och 
slutkundsledet upphör att gälla i juni 2012 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 717/2009 , ändrad genom förordning 
(EG) nr 544/2009, är det stor risk för att 
den bristande konkurrensen på 
roamingmarknaden och den motivation 
som finns hos mobiloperatörerna när det 
gäller att få in maximala intäkter kommer

(17) I och med att de regleringsåtgärder 
som avser unionsomfattande 
roamingtjänster i grossist- och 
slutkundsledet upphör att gälla i juni 2012 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 717/2009 , ändrad genom förordning 
(EG) nr 544/2009, är det stor risk för att 
den bristande konkurrensen på 
roamingmarknaden och den motivation 
som finns hos mobiloperatörerna när det 
gäller att få in maximala intäkter kommer 
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att resultera i en återgång till priser i 
grossist- och slutkundsledet för 
unionsomfattande roaming som inte på ett 
rimligt sätt skulle avspegla de 
underliggande kostnaderna för 
tillhandahållande av tjänsten, och därmed 
äventyras målen i denna förordning . 
Regleringsåtgärderna på marknaden för 
mobilroamingtjänster bör därför fortsätta 
att gälla efter den 30 juni 2012 för att 
säkerställa en välfungerande inre 
marknad, genom att konkurrensen får 
utvecklas samtidigt som det garanteras att 
konsumenterna fortsättningsvis inte får 
betala ett orimligt pris för att ringa eller ta 
emot ett reglerat roamingsamtal i 
jämförelse med de konkurrensutsatta 
nationella priserna.

att resultera i en återgång till priser i 
grossist- och slutkundsledet för 
unionsomfattande roaming som inte på ett 
rimligt sätt skulle avspegla de 
underliggande kostnaderna för 
tillhandahållande av tjänsten, och därmed 
äventyras målen i denna förordning. 
Regleringsåtgärderna på marknaden för 
mobilroamingtjänster bör därför fortsätta 
att gälla efter den 30 juni 2012 för att 
säkerställa en avsevärd minskning av 
taxorna med målet att det – i enlighet med 
den digitala agendan för Europa – 2015 
inte längre ska finnas någon skillnad 
mellan nationella taxor och 
roamingtaxor.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Skyddet av principerna om ett 
neutralt och öppet internet och 
slutanvändarnas möjligheter att få 
tillgång till och sprida information och 
använda sig av tillämpningar och tjänster 
som de själva väljer bör få allt större 
betydelse i takt med att den digitala inre 
marknaden inrättas, särskilt genom 
roaming. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Enligt kommissionens meddelande 
”En digital agenda för Europa” är målet 
för ”basbredband” att senast 2013 uppnå 
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basbredbandstäckning för 100 procent av 
EU-medborgarna. Vidare anger 
kommissionen i sitt meddelande 
”Europeiska bredbandssektorn –
investeringar i digitalt baserad tillväxt”1

hur man bäst kan uppmuntra 
utbyggnaden och utnyttjandet av 
höghastighetsbredband och ultrasnabbt 
bredband i unionen för att stimulera 
utvecklingen av den digitala ekonomin 
och därigenom göra det möjligt för nya 
tjänster att växa.
_____________
1 COM(2010)0472.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Utvecklingen av trådlösa 
bredbandsnät som ger tillgång till internet 
och andra innovativa tillämpningar är ett 
nyckelmål för unionen, och inom denna 
ram eftersträvar man att inom det första 
fleråriga programmet för 
radiospektrumpolitik, som inrättades 
genom [Europaparlamentets och rådets 
beslut nr .../.../EU ...], tilldela tillräckligt 
med lämpliga spektrum i god tid för att 
stödja unionens politiska mål och på ett 
optimalt sätt svara mot den växande 
efterfrågan på trådlös datatrafik. I 
Europaparlamentets resolution av 
den 6 juli 2011 ”Europeiska 
bredbandssektorn – investeringar i digitalt 
baserad tillväxt”1 uppmanas 
kommissionen att samordna bästa 
metoder bland medlemsstaterna på 
området för allmänt tillgängliga, 
kostnadsfria och snabba wi-fi-nätverk 
inom kollektivtrafiken.
_____________
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1 Antagna texter, P7_TA(2011)0322.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Kommissionen konstaterar i sitt 
meddelande om delrapporten om 
utvecklingen av roamingtjänster i 
Europeiska unionen1 att den tekniska 
utvecklingen och/eller alternativ till 
roamingtjänster, som tillgängligheten av 
VoIP eller wi-fi, kan göra EU:s 
roamingmarknad mer konkurrenskraftig. 
Samtidigt som dessa alternativ, särskilt 
VoIP-tjänster, i allt större utsträckning 
används nationellt har deras användning 
i samband med roaming inte utvecklats 
särskilt mycket.
_____________
1 COM(2010)0356.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Det bör därför införas regler om 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobila kommunikationsnät i 
syfte att tillhandahålla roamingtjänster. 
Sådana ansökningar bör endast avslås på 
grundval av objektiva och vederbörligen 
underbyggda kriterier, vilka bör fastställas 
från fall till fall av den nationella 
regleringsmyndigheten enligt det 
tvistlösningsförfarande som avses i 
artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 

(19) Det bör därför införas regler om 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobila kommunikationsnät i 
syfte att tillhandahålla roamingtjänster. 
Sådana ansökningar bör endast avslås på 
grundval av objektiva och vederbörligen 
underbyggda kriterier, vilka bör fastställas 
från fall till fall av den nationella 
regleringsmyndigheten enligt det 
tvistlösningsförfarande som avses i 
artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
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tillhandahålla roamingtjänster beviljas i 
enlighet med de lagstadgade skyldigheter 
som fastställs i denna förordning och som 
är tillämpliga på grossistnivå, varvid 
hänsyn bör tas till de olika 
kostnadselement som är nödvändiga för att 
tillhandahålla tillträdet. En konsekvent 
regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet för tillhandahållande av 
roamingtjänster bör göra det möjligt att 
undvika snedvridning mellan 
medlemsstater.

tillhandahålla roamingtjänster beviljas i 
enlighet med de lagstadgade skyldigheter 
som fastställs i denna förordning och som 
är tillämpliga på grossistnivå samt i 
enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i direktiv 2002/19/EG, 
som omfattar regler för 
icke-diskriminering och samverkan, 
varvid hänsyn bör tas till de olika 
kostnadselement som är nödvändiga för att 
tillhandahålla tillträdet. En konsekvent 
regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet för tillhandahållande av 
roamingtjänster bör göra det möjligt att 
undvika snedvridning mellan 
medlemsstater.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Konsumenterna bör ha rätten att välja 
att köpa roamingtjänster separat från sina 
nationella mobilpaket. Det bör fastställas 
basprinciper för separat försäljning av 
roamingtjänster, vilka bör införas på ett 
samordnat sätt i hela unionen. 
Konsumenterna bör ha möjlighet att välja 
en annan leverantör av roamingtjänster 
utan att behöva byta nummer, på ett sätt 
som garanterar samverkan mellan tjänster 
och som innebär att roamingtjänsterna kan 
tillhandahållas var som helst i unionen till 
samma kvalitetsnivå.

(22) Kunderna bör ha rätten att välja att 
köpa roamingtjänster separat från sina 
nationella mobilpaket inom unionen. Det 
bör fastställas basprinciper för separat 
försäljning av roamingtjänster, vilka bör 
införas på ett samordnat sätt i hela unionen. 
Det bör vara lätt för kunderna att jämföra 
de villkor som erbjuds av 
hemmaleverantörerna av roamingtjänster. 
I detta syfte bör kommissionen föreslå 
enhetliga kriterier för tillhandahållande 
av sådan information. I syfte att klara 
detta bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd med Berec 
och de berörda parterna, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
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rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt. Tills sådana 
kriterier antas bör de nationella 
regleringsmyndigheterna uppmuntra 
tillhandahållande av jämförbar 
information, exempelvis med hjälp av 
vägledning där man som referensvärde 
använder de reglerade taxor som 
tillämpas på de relevanta 
roamingtjänsterna. Kunderna bör inom 
en kort tidsperiod ha möjlighet att välja en 
annan leverantör av roamingtjänster utan 
att behöva byta nummer, på ett sätt som 
garanterar samverkan mellan tjänster och 
som innebär att roamingtjänsterna kan 
tillhandahållas var som helst i unionen till 
samma kvalitetsnivå.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Kunderna bör ha möjlighet att 
kostnadsfritt och utan problem byta till en 
alternativ leverantör av roamingtjänster 
eller mellan alternativa leverantörer av 
roamingtjänster på så kort tid som möjligt 
och utan att det medför några 
straffåtgärder.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Operatörerna bör uppmuntras att 
uppnå målen i den digitala agendan för 
Europa ännu snabbare. Särskilt målet att 
skillnaden mellan priserna för nationella 
samtal och roamingpriserna bör närma 
sig noll till 2015 bör främjas. Som ett 
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incitament bör därför operatörer som är 
beredda att komma med 
roamingerbjudanden som är på samma 
nivå eller endast något högre än deras 
nationella taxor undantas från 
skyldigheten att genomföra de 
strukturella åtgärderna när det gäller 
separat försäljning av roamingtjänster. 
De nationella regleringsmyndigheterna 
för telekommunikation bör bevilja sådana 
undantag på strikta villkor och dessutom 
kunna upphäva undantaget om villkoren 
inte följs. Detta system skulle också 
möjliggöra fler innovativa erbjudanden, 
t.ex. ”roaming precis som hemma” eller 
erbjudanden med en månadsavgift, som 
skulle vara tydligare för konsumenterna 
och inte kräva några åtgärder från 
konsumenternas sida.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder få 
fullständig information om utbudet av 
roamingtaxor inom unionen, inklusive de 
taxor som överensstämmer med eurotaxan. 
Befintliga roamingkunder bör få möjlighet 
att inom en viss tid välja en ny taxa som 
överensstämmer med den tillfälliga 
eurotaxan eller någon annan roamingtaxa. 
När det gäller befintliga roamingkunder 
som inte har gjort ett eget val inom denna 
tidsram är det lämpligt att skilja mellan 
dem som redan hade valt en särskild 
roamingtaxa eller -paket innan denna 
förordning trädde i kraft och dem som inte 
hade gjort något val. Den senare kategorin 
bör automatiskt tilldelas en taxa som 
överensstämmer med denna förordning. 
Roamingkunder som redan åtnjuter 
särskilda roamingtaxor eller -paket som 

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder på ett 
tydligt och begripligt sätt få fullständig 
information om utbudet av roamingtaxor 
inom unionen, inklusive de taxor som 
överensstämmer med eurotaxan. Befintliga 
roamingkunder bör få möjlighet att inom 
en viss tid välja en ny taxa som 
överensstämmer med den tillfälliga 
eurotaxan eller någon annan roamingtaxa. 
När det gäller befintliga roamingkunder 
som inte har gjort ett eget val inom denna 
tidsram är det lämpligt att skilja mellan 
dem som redan hade valt en särskild 
roamingtaxa eller -paket innan denna 
förordning trädde i kraft och dem som inte 
hade gjort något val. Den senare kategorin 
bör automatiskt tilldelas en taxa som 
överensstämmer med denna förordning. 
Roamingkunder som redan åtnjuter 
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passar deras individuella krav och som de 
har valt utifrån detta bör få behålla sin 
förvalda taxa eller sitt paket om de, efter att 
ha blivit påminda om sina befintliga 
taxevillkor, inte meddelar ett val inom den 
berörda tidsramen. Sådana särskilda 
roamingtaxor eller -paket kan bland annat 
omfatta fasta roamingtaxor, icke-offentliga 
taxor, taxor med fasta tilläggsavgifter för 
roaming, taxor med minutavgifter som är 
lägre än den högsta eurotaxan, eller taxor 
med öppningsavgifter.

särskilda roamingtaxor eller -paket som 
passar deras individuella krav och som de 
har valt utifrån detta bör få behålla sin 
förvalda taxa eller sitt paket om de, efter att 
ha blivit påminda om sina befintliga 
taxevillkor och om de tillämpliga 
eurotaxorna, meddelar sin operatör ett 
val. Sådana särskilda roamingtaxor eller –
paket kan bland annat omfatta fasta 
roamingtaxor, icke-offentliga taxor, taxor 
med fasta tilläggsavgifter för roaming, 
taxor med minutavgifter som är lägre än 
den högsta eurotaxan, eller taxor med 
öppningsavgifter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Eftersom det i denna förordning 
fastställs att de direktiv som tillsammans 
utgör 2002 års regelverk för elektronisk 
kommunikation inte påverkar 
tillämpningen av särskilda åtgärder som 
antas för reglering av unionsomfattande 
roamingavgifter för mobila 
rösttelefonisamtal och eftersom 
leverantörer av unionsomfattande 
roamingtjänster i enlighet med denna 
förordning kan komma att tvingas att 
anpassa sina roamingtaxor i slutkundsledet 
till kraven i denna förordning, bör dessa 
anpassningar inte medföra att mobilkunder 
får rätt, enligt nationell lagstiftning som 
införlivar 2002 års regelverk för 
elektronisk kommunikation, att säga upp 
sina avtal.

(34) Eftersom det i denna förordning 
fastställs att de direktiv som tillsammans 
utgör 2002 års regelverk för elektronisk 
kommunikation inte påverkar 
tillämpningen av särskilda åtgärder som 
antas för reglering av unionsomfattande 
roamingavgifter för mobila 
rösttelefonisamtal och eftersom 
leverantörer av unionsomfattande 
roamingtjänster i enlighet med denna 
förordning kan komma att tvingas att 
anpassa sina roamingtaxor i slutkundsledet 
till kraven i denna förordning, bör dessa 
anpassningar inte medföra att mobilkunder 
får rätt, enligt nationell lagstiftning som 
införlivar 2002 års regelverk för 
elektronisk kommunikation, att säga upp 
sina avtal. På liknande sätt bör friheten att 
byta leverantör av roamingtjänster inte 
påverka de rättigheter och skyldigheter 
som är tillämpliga på nationella tjänster i 
enlighet med avtals- och 
regleringsförpliktelser.
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Motivering

Rätten att byta leverantör av roamingtjänster ger inte konsumenterna rätt att dra sig ur 
nationella avtal. De relevanta nationella bestämmelserna måste fortsatt tillämpas.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) En gemensam uppsättning regler för 
debiteringsintervall på eurotaxafakturor i 
slutkundsledet bör därför införas för att 
ytterligare stärka den inre marknaden och 
tillhandahålla en gemensam skyddsnivå 
för konsumenter av unionsomfattande 
roamingtjänster inom hela unionen.

(40) En gemensam uppsättning regler för 
debiteringsintervall på eurotaxafakturor i 
slutkundsledet bör därför införas för att 
ytterligare stärka den inre marknaden och 
tillhandahålla samma höga skyddsnivå för 
konsumenter av unionsomfattande 
roamingtjänster inom hela unionen.

Motivering

Den nya uppsättningen bestämmelser måste erbjuda en hög skyddsnivå för konsumenterna i 
Europeiska unionen, inte bara en gemensam nivå.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Operatörerna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att konsumenter i 
gränsområden inte drabbas av problem på 
grund av att de befinner sig i ett 
gränsområde, t.ex. att roamingavgifter tas 
ut medan de fortfarande är i hemlandet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 55
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) De uppgifter som samlats in av de 
nationella regleringsmyndigheterna visar 
att de genomsnittliga grossistavgifter för 
reglerade dataroamingtjänster som tas ut av 
en värdnätsoperatör från roamingkundernas 
hemmaleverantör fortsätter att vara höga,
även om dessa grossistpriser förefaller vara 
på nedåtgående.

(55) De uppgifter som samlats in av de 
nationella regleringsmyndigheterna visar 
att de genomsnittliga grossistavgifter för 
reglerade dataroamingtjänster som tas ut av 
en värdnätsoperatör från roamingkundernas 
hemmaleverantör fortsätter att vara höga. 
Även om dessa grossistpriser förefaller 
vara på nedåtgående är de fortfarande 
alldeles för höga och står inte i proportion 
till de verkliga produktionskostnaderna.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att garantera att de lagstadgade 
skyldigheterna vad gäller avgifter i 
grossist- och slutkundsledet för samtals-, 
sms- och dataroamingtjänster inte 
upprätthålls längre än nödvändigt när de 
strukturella lösningarna är helt införda och 
konkurrensen på roamingmarknaden är 
tillräckligt utvecklad, bör det fastställas 
villkor för när de högsta avgifter som får 
tas ut i grossist- respektive slutkundsledet 
kommer att upphöra att vara tillämpliga 
redan innan de föreskrivna tidsfristerna 
löpt ut. Dessa villkor bör var baserade på 
en betydande skillnad mellan pristaken och 
de faktiska prisnivåerna. En betydande 
skillnad anses ha uppnåtts om priserna i 
unionen i genomsnitt har nått 75 % av 
pristaket. För pristaken i grossistledet bör 
75 %-kriteriet vara baserat på den 
obalanserade trafiken mellan operatörer 
som inte tillhör samma grupp. För att 
begränsa snedvridning mellan 
medlemsstater ska 75 %-kriteriet för 
pristaken i slutkundsledet beräknas genom 
att på unionsnivå räkna ut genomsnittet av 
de nationella genomsnitten separat för 

(65) För att garantera att de lagstadgade 
skyldigheterna vad gäller avgifter i 
grossist- och slutkundsledet för samtals-, 
sms- och dataroamingtjänster inte 
upprätthålls längre än nödvändigt när de 
strukturella lösningarna är helt införda och 
konkurrensen på roamingmarknaden är 
tillräckligt utvecklad, bör det fastställas 
villkor för när de högsta avgifter som får 
tas ut i grossist- respektive slutkundsledet 
kommer att upphöra att vara tillämpliga 
redan innan de föreskrivna tidsfristerna 
löpt ut. Dessa villkor bör vara baserade på 
en betydande skillnad mellan pristaken och 
de faktiska prisnivåerna. En betydande 
skillnad anses ha uppnåtts om priserna i 
unionen i genomsnitt har nått 50 % av 
pristaket. För pristaken i grossistledet bör 
50 %-kriteriet vara baserat på den 
obalanserade trafiken mellan operatörer 
som inte tillhör samma grupp. För att 
begränsa snedvridning mellan 
medlemsstater ska 50 %-kriteriet för 
pristaken i slutkundsledet beräknas genom 
att på unionsnivå räkna ut genomsnittet av 
de nationella genomsnitten separat för 
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varje roamingtjänst (samtals-, sms- eller 
dataroaming).

varje roamingtjänst (samtals-, sms- eller 
dataroaming).

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 
unionen, och för att roamingkunderna 
lättare ska kunna avgöra hur de ska 
använda sina mobiltelefoner när de är 
utomlands, bör leverantörer av 
mobiltelefonitjänster göra det möjligt för 
roamingkunderna att på ett enkelt sätt få 
kostnadsfri information om gällande 
roamingavgifter när de ringer eller tar 
emot taltelefonisamtal i en medlemsstat de 
besöker. Dessutom bör leverantörerna på 
begäran kostnadsfritt ge sina kunder 
ytterligare information om minutavgiften 
eller avgiften per enhet (inklusive moms) 
för att ringa eller ta emot taltelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten. Eftersom vissa 
kundgrupper kan vara välinformerade om 
roamingavgifter bör operatörerna se till att 
det på ett enkelt sätt går att välja bort denna 
automatiska tjänst.

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för användning 
av roamingtjänster, och för att 
roamingkunderna lättare ska kunna avgöra 
hur de ska använda sina mobiltelefoner när 
de är utomlands, på resande fot inom och 
utanför unionen, bör leverantörer av 
mobiltelefonitjänster göra det möjligt för 
roamingkunderna att på ett enkelt sätt få 
kostnadsfri information om gällande 
roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i ett land de besöker. 
Dessutom bör leverantörerna på begäran 
kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt att 
dessa befinner sig inom unionen,
ytterligare information om minutavgiften 
eller avgiften per enhet (inklusive moms) 
för att ringa eller ta emot taltelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten. Eftersom vissa 
kundgrupper kan vara välinformerade om 
roamingavgifter bör operatörerna se till att 
det på ett enkelt sätt går att välja bort denna 
automatiska tjänst.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) Kraven på insyn innebär även att 
leverantörerna måste lämna information 

(68) Kraven på insyn innebär även att 
leverantörerna måste lämna information 
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om roamingavgifter, särskilt om eurotaxan 
och den heltäckande fasta taxan, om de 
erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas 
och varje gång roamingtaxorna ändras. 
Hemmaleverantörerna bör tillhandahålla 
information om roamingtaxor på lämpligt 
sätt, till exempel via räkningar, internet, 
tv-reklam eller direkta postförsändelser. 
Hemmaleverantörerna bör också se till att 
alla deras roamingkunder är medvetna om 
att det finns reglerade taxor för den 
aktuella perioden och bör skicka tydlig och 
objektiv information till dessa kunder, 
i vilken villkoren för eurotaxan och rätten 
att byta till eller från eurotaxan beskrivs.

om roamingavgifter, särskilt om eurotaxan 
och den heltäckande fasta taxan, om de 
erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas 
och varje gång roamingtaxorna ändras. 
Hemmaleverantörerna bör tillhandahålla 
information om roamingtaxor på lämpligt 
sätt, till exempel via räkningar, internet, tv-
reklam eller direkta postförsändelser. All 
information och alla erbjudanden bör 
vara tydliga, begripliga, jämförbara och 
insynsvänliga i fråga om priser och 
tjänsternas egenskaper. Reklamen för 
roamingerbjudanden och 
marknadsföringen till konsumenter bör 
fullt ut följa 
konsumentskyddslagstiftningen, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 
otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 
av näringsidkare gentemot konsumenter 
på den inre marknaden (direktiv om 
otillbörliga affärsmetoder)1.
Hemmaleverantörerna bör också se till att 
alla deras roamingkunder är medvetna om 
att det finns reglerade taxor för den 
aktuella perioden och bör skicka tydlig och 
objektiv skriftlig information till dessa 
kunder, i vilken villkoren för eurotaxan och 
rätten att byta till eller från eurotaxan 
beskrivs.

_____________
1 EUT L 149, 11.6.2005, s. 22.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Vidare bör åtgärder införas för att 
förbättra insynen beträffande 
slutkundspriserna för dataroamingtjänster, 
särskilt för att undanröja problemet med 
oväntat höga räkningar som utgör ett 
hinder för en välfungerande inre marknad, 

(69) Vidare bör åtgärder införas för att 
förbättra insynen beträffande 
slutkundspriserna för alla roamingtjänster, 
särskilt för att undanröja problemet med 
oväntat höga räkningar som utgör ett 
hinder för en välfungerande inre marknad, 
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och för att ge roamingkunderna ett sätt att 
övervaka och kontrollera sina utgifter för 
dataroamingtjänster. Det bör inte heller 
förekomma några hinder för uppkomsten 
av tillämpningar eller teknik som kan 
ersätta eller fungera som ett alternativ till 
roamingtjänster, såsom WiFi. 
Konsumenterna bör informeras om detta, 
så att de kan göra ett välgrundat val.

och för att ge roamingkunderna ett sätt att 
övervaka och kontrollera sina utgifter för 
dataroamingtjänster. Det bör inte heller 
förekomma några hinder för uppkomsten 
av tillämpningar eller teknik som kan 
ersätta eller fungera som ett alternativ till 
roamingtjänster, såsom wi-fi eller 
mekanismer för automatisk uppkoppling 
mot den lokala operatörens nät (s.k. lokal 
break-out). Konsumenterna bör informeras 
om detta, så att de kan göra ett välgrundat 
val.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Framförallt bör mobiloperatörerna ge 
sina roamingkunder individuell 
information om taxorna för de avgifter som 
gäller för dessa kunder för 
dataroamingtjänster varje gång de startar 
en dataroamingtjänst vid ankomsten till en 
annan medlemsstat. Denna information 
bör levereras till ifrågavarande 
mobiltelefon eller någon annan typ av 
mobil enhet på det sätt som bäst är lämpat 
för att informationen på ett enkelt sätt ska 
kunna tas emot och förstås.

(70) Framförallt bör mobiloperatörerna 
utan kostnad ge sina roamingkunder 
individuell information om taxorna för de 
avgifter som gäller för dessa kunder för 
dataroamingtjänster varje gång de startar
en dataroamingtjänst vid ankomsten till ett 
annat land; detta krav bör tillämpas på 
tredjeländer först från och med 
den 1 januari 2013. Denna information bör 
levereras till ifrågavarande mobiltelefon 
eller någon annan typ av mobil enhet på 
det sätt som bäst är lämpat för att 
informationen på ett enkelt sätt ska kunna 
tas emot och förstås, och på ett sådant sätt 
att den är lättåtkomlig vid en senare 
tidpunkt.

Motivering

Så kallade pop up-fönster är inte något effektivt sätt att informera konsumentera om de 
tillämpliga taxorna, eftersom konsumenter som är upptagna när de ser ett sådant fönster 
sannolikt kommer att stänga det utan att ta del av dess innehåll för att avsluta sin pågående 
aktivitet.

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) I syfte att göra det lättare för kunderna 
att förstå de ekonomiska konsekvenserna 
av utnyttjandet av reglerade
dataroamingtjänster och göra det möjligt 
för dem att övervaka och kontrollera sina 
utgifter, bör hemmaleverantören ge 
exempel på dataroamingtillämpningar, till 
exempel e-post, bilder och webbläsare, och 
ange deras ungefärliga storlek i form av 
dataanvändning.

(71) I syfte att göra det lättare för kunderna 
att förstå de ekonomiska konsekvenserna 
av utnyttjandet av dataroamingtjänster och 
göra det möjligt för dem att övervaka och 
kontrollera sina utgifter, bör 
hemmaleverantören, när avtalet 
undertecknas och därefter när kunden så 
begär, ge kostnadsfria exempel på 
dataroamingtillämpningar, till exempel 
e-post, bilder och webbläsare, och ange 
deras ungefärliga storlek i form av 
dataanvändning.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för 
att förhindra oväntat höga räkningar, 
fastställa ett eller flera kostnads- och/eller 
volymtak för de utestående avgifterna för 
dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta 
som roamingkunden faktureras i), vilka de 
bör erbjuda alla sina roamingkunder 
kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande 
när detta tak snart är nått. När detta tak 
nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång 
till eller faktureras för dessa tjänster om de 
inte särskilt begär att tjänsten även 
fortsättningsvis ska tillhandahållas i 
enlighet med de bestämmelser och villkor 
som angetts i meddelandet. 
Roamingkunder bör ges möjlighet att inom 
rimlig tidsfrist välja något av dessa 
kostnads- eller volymtak eller välja att inte 
ha något sådant tak. Om inte kunderna 
anger något annat bör de omfattas av ett 
system med standardtak.

(72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för 
att förhindra oväntat höga räkningar för 
dataroamingtjänster både i och – från och 
med den 1 januari 2013 – utanför 
unionen, fastställa ett eller flera kostnads-
och/eller volymtak för de utestående 
avgifterna för dataroamingtjänster (uttryckt 
i den valuta som roamingkunden faktureras 
i), vilka de bör erbjuda alla sina 
roamingkunder kostnadsfritt, med ett 
lämpligt meddelande som sänds när detta 
tak snart är nått och i ett medieformat som 
man kan ta del av igen i ett senare skede. 
När detta tak nåtts bör kunderna inte längre 
ges tillgång till eller faktureras för dessa 
tjänster om de inte särskilt begär att 
tjänsten även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som angetts i 
meddelandet. I detta fall bör de utan 
kostnad motta en bekräftelse i ett 
medieformat som man kan ta del av igen i 
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ett senare skede. Roamingkunder bör ges 
möjlighet att inom rimlig tidsfrist välja 
något av dessa kostnads- eller volymtak 
eller välja att inte ha något sådant tak. Om 
inte kunderna anger något annat bör de 
omfattas av ett system med standardtak.

Motivering

Så kallade pop up-fönster är inte något effektivt sätt att informera konsumentera om att de 
håller på att nå ett säkerhetstak, eftersom konsumenter som är upptagna när de ser ett sådant 
fönster sannolikt kommer att stänga det för att avsluta sin pågående aktivitet. Vidare vore det 
viktigt för konsumenterna att få en bekräftelse på att de samtyckt till att fortsätta använda den 
erbjudna tjänsten trots att de nått säkerhetstaket. Detta är avsett att förhindra att 
konsumenter bara klickar på en knapp utan att vara medvetna om följderna av denna åtgärd.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72a) Eftersom det i befintlig 
unionslagstiftning saknas bestämmelser 
om begränsning av oväntat höga 
räkningar för roaming utanför unionen 
bör konsumenterna i samband med 
roaming utanför unionen i framtiden 
informeras om gällande roamingpriser 
samt omfattas av de bestämmelser om 
oväntat höga räkningar som gäller i 
samband med roaming inom unionen.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Sedan de ändrings som införs genom 
förordning (EG) nr 544/2009 trädde i 
kraft har det konstaterats att det är 
mindre sannolikt att kunder som har 
kontantkort drabbas av oväntat höga 

(74) Kunder som har kontantkort kan även 
drabbas av oväntat höga räkningar för 
användning av dataroamingtjänster. Av 
detta skäl bör bestämmelserna om 
kostnadstak vara tillämpliga även på dessa 
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räkningar för användning av 
dataroamingtjänster eftersom det belopp 
som finns tillgängligt har valts i förväg. 
Vidare ger den tillfälliga eurotaxan för 
dataroaming med reglerade taxor för 
dataroaming dessa kunder ett ytterligare 
skydd mot höga priser för sådana tjänster.
Av dessa skäl bör bestämmelserna om 
kostnadstak inte vara tillämpliga för
kunder med kontantkort.

kunder. Vidare bör kunder som har 
kontantkort i god tid få en varning om att 
de närmar sig sin kreditgräns.

Motivering

Kunder som har kontantkort behöver samma skydd som övriga kunder, särskilt i sådana fall 
där kontantkortsavtalen medger användning av kommunikationstjänsterna utöver 
kreditgränsen eller inbegriper ett automatiskt påfyllnadsalternativ. Eftersom användning av 
roamingtjänster kan medföra att krediten töms snabbt bör leverantörerna dessutom skicka en 
tidig varning till konsumenterna så att man undviker att krediten abrupt och oväntat töms.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 81

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81) Kommissionen bör se över 
effektiviteten hos denna förordning mot 
bakgrund av dess mål och dess bidrag till 
genomförandet av regelverket och en 
välfungerande inre marknad. I detta 
sammanhang bör kommissionen beakta 
denna förordnings inverkan på 
konkurrensställningen för 
mobilkommunikationsleverantörer av olika 
storlek och från olika delar av unionen 
samt utvecklingen av, tendenserna kring 
och insynen i avgifterna i grossist- och 
slutkundsledet, deras koppling till de 
faktiska omkostnaderna, den utsträckning i 
vilken antagandena i den konsekvensanalys 
som åtföljde denna förordning har 
bekräftats och operatörernas kostnader för 
att efterleva bestämmelserna samt 
effekterna på investeringarna. Vidare bör 
kommissionen mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen bedöma tillgången 

(81) Kommissionen bör se över 
effektiviteten hos denna förordning mot 
bakgrund av dess mål och dess bidrag till 
genomförandet av regelverket och en 
välfungerande inre marknad. I detta 
sammanhang bör kommissionen beakta 
denna förordnings inverkan på 
konkurrensställningen för 
mobilkommunikationsleverantörer av olika 
storlek och från olika delar av unionen 
samt utvecklingen av, tendenserna kring 
och insynen i avgifterna i grossist- och 
slutkundsledet, deras koppling till de 
faktiska omkostnaderna, den utsträckning i 
vilken antagandena i den konsekvensanalys 
som åtföljde denna förordning har 
bekräftats och operatörernas kostnader för 
att efterleva bestämmelserna samt 
effekterna på investeringarna. Vidare bör 
kommissionen mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen bedöma tillgången 
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till och kvaliteten på tjänster som kan 
fungera som alternativ till roaming (till 
exempel tillträde via WIFI).

till och kvaliteten på tjänster som kan 
fungera som alternativ till roaming (till 
exempel tillträde via wi-fi eller 
mekanismer för automatisk uppkoppling 
mot den lokala operatörens nät, s.k. lokal 
break-out).

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom denna förordning införs det 
också bestämmelser som syftar till ökad 
insyn i priser och förbättrad tillgång 
till information om avgifter för användare 
av unionsomfattande roamingtjänster.

2. Genom denna förordning införs det 
också bestämmelser som syftar till ökad 
insyn i priser och förbättrad tillgång 
till information om avgifter för användare 
av roamingtjänster i och – från och med 
den 1 januari 2013 – utanför unionen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De avgiftstak som fastställs i denna 
förordning uttrycks i euro. När avgifter 
som omfattas av artiklarna 6, 7, 8, 9, 11 
och 12 anges i andra valutor ska de första 
taken i enlighet med dessa artiklar 
fastställas i de valutorna genom att de 
referensvalutakurser tillämpas som 
offentliggjorts den 30 maj 2012 av 
Europeiska centralbanken i 
Europeiska unionens officiella tidning.

4. De avgiftstak som fastställs i denna 
förordning uttrycks i euro. När avgifter 
som omfattas av artiklarna 6, 7, 8, 9, 11 
och 12 anges i andra valutor ska de första 
taken i enlighet med dessa artiklar 
fastställas i de valutorna genom att de 
referensvalutakurser tillämpas som 
offentliggjorts den 30 maj 2012 av 
Europeiska centralbanken i 
Europeiska unionens officiella tidning eller 
genom att genomsnittet tillämpas av de 
referensvalutakurser som offentliggjorts 
av Europeiska centralbanken i 
Europeiska unionens officiella tidning 
under de sex månader som föregår denna 
förordnings ikraftträdande, beroende på 
vilket av dessa inledande avgiftstak som 
är det lägsta efter omräkning till andra 
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valutor än euron.

Motivering

Syftet med denna ändring är att minska risken för en situation där det, trots att beloppen 
sänks på grundval av de antagna ändringarna av förordningen, inte sker någon minskning av 
avgifterna i de länder som inte använder euron, till följd av förändringar i växlingskurserna. 
Förslaget undanröjer inte denna risk, utan tillhandahåller endast en alternativ metod för 
omräkning från euro till andra valutor.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hemmaleverantör: ett företag som 
levererar unionsomfattande 
roamingtjänster till en kund, antingen via 
ett eget nät eller i egenskap av mobil 
virtuell nätoperatör eller återförsäljare,

b) hemmaleverantör: en operatör som 
levererar unionsomfattande 
roamingtjänster till en roamingkund, 
antingen via ett eget nät eller i egenskap av 
virtuell mobiloperatör eller återförsäljare; 
hit räknas även alla andra leverantörer av 
roamingtjänster,

Motivering

Tout fournisseur d’origine devrait être déclaré en tant qu’opérateur, tel que défini par le 
paquet ‘communications électroniques’, directives cadre et autorisation, afin de garantir que 
les mêmes obligations et mêmes droits s’appliquent à tout acteur qui fournit des services de 
communications électroniques en itinérance aux utilisateurs finaux. Ce changement au 
règlement est justifié par le fait que de nouveaux acteurs vont rentrer sur ce marché en raison 
de la nouvelle obligation de découplage.Il est en outre nécessaire de clarifier que les autres 
fournisseurs de services d’itinérance constituent une sous catégorie des fournisseurs 
d’origine, l’article 2 m) n’étant pas tout à fait clair à cet égard. Certaines dispositions du 
règlement seraient autrement incohérentes ou confuses (par exemple: les obligations 
tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) reglerad dataroamingtjänst: en 
roamingtjänst som gör det möjligt att 
använda datakommunikation för en 
roamingkund som använder en 
mobiltelefon eller annan typ av mobil 
enhet  som är uppkopplad till ett värdnät. 
En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte 
överföring eller mottagande av reglerade 
roamingsamtal eller sms-meddelanden, 
men däremot överföring och mottagande 
av mms-meddelanden,

k) reglerad dataroamingtjänst: en 
roamingtjänst som gör det möjligt att 
använda datakommunikation för en 
roamingkund som använder en 
mobiltelefon eller annan typ av mobil 
enhet  som är uppkopplad till ett värdnät. 
En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte 
överföring eller mottagande av reglerade 
roamingsamtal eller sms-meddelanden, 
överföring och mottagande av mms-
meddelanden och datakommunikation av 
typen maskin till maskin (M2M),

Motivering

Mms bör, liksom sms, inte omfattas av definitionen av reglerad roamingdata, eftersom de inte 
kan jämföras med andra datatjänster. Kommunikation av typen maskin till maskin bör inte 
omfattas av definitionen av reglerad roamingdata eftersom det är en annan typ tjänst: den 
riktar sig för det första inte direkt till en bred marknad med konsumenter (när målet med 
roamingregleringen är att skydda sådana konsumenter från orimlig prissättning), och den är 
för det andra i allmänhet en integrerad tjänst som kräver en ad hoc-utveckling som utförs av 
mobilnätsoperatörer och säljs till affärs- eller toppkunder (företag).

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) alternativ leverantör av roamingtjänster: 
en annan hemmaleverantör än den 
operatör som tillhandahåller nationella 
mobilkommunikationstjänster, vilken 
tillhandahåller roamingkunden 
roamingtjänster via sitt eget nät eller i 
egenskap av mobil virtuell nätoperatör
eller återförsäljare,

m) alternativ leverantör av roamingtjänster: 
en annan leverantör än den operatör som 
tillhandahåller nationella 
mobilkommunikationstjänster, vilken 
tillhandahåller roamingkunden 
roamingtjänster via sitt eget nät eller i 
egenskap av virtuell mobiloperatör eller 
återförsäljare,

Motivering

Som Berec också har påpekat bör förordningens ordalydelse vara så pass flexibel att den 
tillåter individuella lösningar bland en rad alternativ, utan att utesluta någon möjlighet. Som 
angetts i förordningen är det Berecs roll att definiera den bästa genomförandelösningen.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) roamingtjänsttillträde i grossistledet: att 
enligt definierade villkor göra faciliteter 
och/eller tjänster tillgängliga för ett annat 
företag i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster till kunder i slutkundsledet,

n) roamingtjänsttillträde i grossistledet: att 
enligt definierade villkor och utan 
diskriminering göra faciliteter och/eller 
tjänster tillgängliga för ett annat företag i 
syfte att tillhandahålla roamingtjänster till 
kunder i slutkundsledet,

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) roamingprofil för Europeiska unionen 
(EU-roamingprofil): en förkonfigurerad 
profil för tillhandahållande av separata 
roamingtjänster, vilken tillhandahålls 
tillsammans med profilen för nationella 
mobiltjänster på samma SIM-kort.

utgår

Motivering

Förordningen bör vara teknikneutral så att det inte förekommer lagstiftning som är inaktuell 
redan när den genomförs. Detta avser den inriktning på ”dual imsi” (två internationella 
mobilabonnentidentiteter på samma SIM-kort) som kommissionen föreslog som teknisk 
lösning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
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roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer och 
återförsäljare. Reglerna om reglerade 
roamingtaxor i grossistledet enligt 
artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde 
grossistledet.

roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från virtuella mobiloperatörer och 
återförsäljare. Ansökan om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet ska 
förbli proportionell och anpassad till den 
part som ansöker om tillträde. Reglerna 
om reglerade roamingtaxor i grossistledet 
enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde 
grossistledet. Dessa regler ska inte 
påverka möjligheten för 
mobilnätsoperatören att driva in andra 
kostnader med anknytning till 
tillhandahållandet av 
roamingtjänsttillträde i grossistledet.

Motivering

Rätten till tillträde kan inte vara samma för en fullskalig virtuell mobiloperatör och en 
återförsäljare. Andra kostnader med anknytning till tillhandahållandet av ett sådant tillträde 
bör drivas in av mobilnätsoperatören.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska 
omfatta tillträde till alla nätelement och 
tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, 
programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
tillhandahålla roamingtjänster till kunder.

2. Roamingtjänsttillträde i grossistledet 
ska, så länge proportionaliteten 
garanteras, omfatta tillträde till alla 
nätelement och tillhörande faciliteter, 
relevanta tjänster, programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
tillhandahålla roamingtjänster till kunder.
Ersättning bör betalas ut för ytterligare 
tjänster utöver grundläggande 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, 
exempelvis faktureringstjänster eller 
kundservice.

Motivering

Man måste undvika att alla typer av sökande har rätt att begära alla typer av tillträde. 
Återförsäljare utan egna faktureringsmöjligheter kan be hemmaleverantören att 
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tillhandahålla ett faktureringssystem utöver det rena grossisttillträdet till det reglerade priset. 
Hemmaleverantören bör få ersättning för sådana tilläggstjänster.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2014 ska 
hemmaleverantörerna informera alla sina
roamingkunder om möjligheten att avsäga 
sig de roamingtjänster de för närvarande 
har tillträde till och att välja 
roamingtjänster från en alternativ 
leverantör av roamingtjänster. 
Roamingkunderna ska ha två månader på 
sig att meddela hemmaleverantören vilken 
alternativ leverantör de valt. 
Roamingkunder som inte har meddelat 
sitt val inom den perioden ska i enlighet 
med punkterna 3 och 4 ha rätt att
närsomhelst välja en alternativ leverantör 
av roamingtjänster.

2. Från och med den 1 maj 2014 ska 
roamingkunderna ha rätt att avsäga sig de 
roamingtjänster de för närvarande har 
tillträde till och att i enlighet med 
punkterna 3 och 4 närsomhelst välja en 
alternativ leverantör av roamingtjänster. 
Hemmaleverantörerna ska senast 
den 1 maj 2014 informera alla sina 
roamingkunder om denna rätt.

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att betona att kunden har uttalad rätt att byta leverantör av 
roamingtjänster, vilket bör vara det centrala inslaget i denna punkt. Leverantörernas 
skyldighet att informera kunderna om detta är ett resultat av detta. För att den strukturella 
åtgärden ska få snabba effekter bör den vara på plats före sommarsemesterperioden 2014. 
Dessutom bör kunderna informeras i förväg om förändringarna.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje övergång till eller från en 
alternativ leverantör av roamingtjänster ska 
vara avgiftsfri och får inte vara förenad 
med villkor eller restriktioner rörande 
några andra delar av abonnemanget än 

4. Varje övergång till eller från en 
alternativ leverantör av roamingtjänster, 
eller mellan alternativa leverantörer av 
roamingtjänster, ska vara avgiftsfri och får 
inte vara förenad med villkor eller 
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roamingdelen; övergången ska ske inom 
fem arbetsdagar, med undantag för det fall 
en roamingkund har tecknat sig för ett 
nationellt paket innehållande andra 
roamingpriser än eurotaxan, eurotaxan för 
sms-tjänster eller eurotaxan för 
dataroamingtjänster, då 
hemmaleverantören får skjuta upp 
övergången från det gamla till det nya 
abonnemanget för roamingtjänster under 
en specificerad period som får vara högst 
tre månader.

restriktioner rörande några andra delar av 
abonnemanget än roamingdelen; 
övergången ska ske snarast möjligt och 
senast efter tre dagar, vilket ska fastställas 
i Berecs riktlinjer, med undantag för det 
fall en roamingkund har tecknat sig för ett 
nationellt paket innehållande andra 
roamingpriser än eurotaxan, eurotaxan för 
sms-tjänster eller eurotaxan för 
dataroamingtjänster, då 
hemmaleverantören får skjuta upp 
övergången från det gamla till det nya 
abonnemanget för roamingtjänster under 
en specificerad period som får vara högst 
en månad.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tidpunkten för ingående eller 
förnyande av ett avtal om 
mobilkommunikationstjänster ska 
hemmaleverantörerna ge varje kund 
fullständig och enskild information om 
möjligheten att välja en alternativ 
leverantör av roamingtjänster och 
underlätta ingåendet av ett avtal med en 
alternativ leverantör av roamingtjänster. 
Kunder som ingår avtal om roamingtjänster 
med hemmaleverantören ska uttryckligen 
bekräfta att de har informerats om denna 
möjlighet. Leverantörerna av 
mobilkommunikationstjänster ska inte 
hindra återförsäljare som fungerar som 
deras försäljningsställen att erbjuda avtal 
om separata roamingtjänster med 
alternativa leverantörer av roamingtjänster.

5. Vid tidpunkten för ingående eller 
förnyande av ett avtal om 
mobilkommunikationstjänster ska 
hemmaleverantörerna på ett tydligt och 
begripligt sätt och i ett hållbart 
medieformat ge varje kund fullständig och 
enskild information om möjligheten att 
välja en alternativ leverantör av 
roamingtjänster, och 
hemmaleverantörerna får inte hindra 
ingåendet av ett avtal med en alternativ 
leverantör av roamingtjänster. Kunder som 
ingår avtal om roamingtjänster med 
hemmaleverantören ska informeras om 
denna möjlighet. Leverantörerna av 
mobilkommunikationstjänster får inte 
begränsa eller hindra återförsäljare som 
fungerar som deras försäljningsställen när 
det gäller att erbjuda avtal om separata 
roamingtjänster med alternativa 
leverantörer av roamingtjänster.
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Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Leverantörerna ska klart och tydligt 
informera kunderna om taxor och 
erbjudanden i samband med 
roamingtjänster. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 17a för att inrätta enhetliga 
kriterier för tillhandahållande av sådan 
information i syfte att garantera 
jämförbarhet, efter samråd med Berec 
och de berörda parterna. Tills dessa 
kriterier antas ska de nationella 
regleringsmyndigheterna uppmuntra 
tillhandahållande av jämförbar 
information, exempelvis med hjälp av 
vägledning där man som referensvärde 
använder de reglerade taxor som 
tillämpas på de relevanta
roamingtjänsterna.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att säkra utvecklingen av en inre 
marknad, ska genomförandet av de 
tekniska lösningarna för faciliteten för 
separat försäljning av roamingtjänster ske 
samtidigt i hela unionen.

För att säkra utvecklingen av en inre 
marknad, ska genomförandet av de 
tekniska lösningarna för faciliteten för 
separat försäljning av roamingtjänster ske 
samtidigt i hela unionen och uppfylla 
följande kriterier:
a) Varje teknisk lösning ska vara 
kostnadseffektiv.
b) Den ska vara utformad på ett 
kundvänligt sätt.
c) Den ska medge maximal 
interoperabilitet.



PE478.349v02-00 30/50 AD\890078SV.doc

SV

d) Kunderna ska ha möjlighet att snabbt, 
utan problem och utan att byta 
mobilnummer byta till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster eller mellan 
alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.
e) Unionsmedborgare som befinner sig i 
tredjeländer och tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i unionen får inte 
hindras att använda roamingtjänster.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter införts senast den 1 juli 2014, så 
att kunderna kan använda nationella 
mobiltjänster och de separata 
roamingtjänster som erbjuds av en 
alternativ roamingoperatör utan att 
behöva byta mobilnummer. För att 
möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster kan operatörerna bland 
annat tillåta användning av en 
EU-roamingprofil på samma SIM-kort 
och användning av samma terminal som 
för de nationella mobiltjänsterna.
Prissättningen för samtrafik i samband med 
tillhandahållandet av denna facilitet ska 
vara kostnadsorienterad och det bör inte tas 
ut några direkta avgifter av 
konsumenterna för användning av 
faciliteten.

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter införts senast den 1 maj 2014, i 
enlighet med de kriterier som anges i 
första stycket. Prissättningen för samtrafik 
i samband med tillhandahållandet av denna 
facilitet ska vara kostnadsorienterad och 
det får inte tas ut några direkta avgifter av 
slutanvändarna för användning av 
faciliteten för separat försäljning av 
roamingtjänster.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen ska 
Berec, inom en rimlig tidsperiod och högst 
tre månader från antagandet av denna 
förordning, fastställa riktlinjer för 
harmoniserade tekniska lösningar avseende 
faciliteten för separata roamingtjänster och 
för harmoniserade förfaranden för byte av 
leverantör av roamingtjänster. Efter en 
motiverad ansökan från Berec får 
kommissionen förlänga denna period.

Efter samråd med berörda aktörer och i
nära samarbete med kommissionen ska 
Berec, inom sex månader från antagandet 
av denna förordning, fastställa riktlinjer för 
harmoniserade tekniska lösningar avseende 
faciliteten för separata roamingtjänster och 
för harmoniserade förfaranden för byte av 
leverantör av roamingtjänster. Sådana 
tekniska lösningar och förfaranden ska 
uppfylla de kriterier som anges i första 
stycket. Efter en motiverad ansökan från 
Berec får kommissionen förlänga denna 
period en gång med högst sex månader.

Motivering

Med tanke på hur komplicerad uppgiften är bör Berec ges ytterligare tid för att fastställa de 
första riktlinjerna för införandet av de nödvändiga kraven med avseende på faciliteten för 
separat försäljning av roamingtjänster. En förlängning av denna förberedelsetid får beviljas 
av kommissionen, dock inte utan begränsningar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om nödvändigt kan kommissionen ge i 
uppdrag åt ett europeiskt 
standardiseringsorgan att göra de ändringar 
av relevanta standarder som behövs för ett 
harmoniserat införande av faciliteten.

Om nödvändigt ska kommissionen ge i 
uppdrag åt ett europeiskt 
standardiseringsorgan att göra de ändringar 
av relevanta standarder som behövs för ett 
harmoniserat införande av faciliteten.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 



PE478.349v02-00 32/50 AD\890078SV.doc

SV

förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,14 EUR per minut.

förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,10 EUR per minut.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,10 EUR och 0,06 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,06 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,08 EUR och 0,05 EUR
den 1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. 
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,05 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 beräknas genom att den 
totala intäkten för roaming i grossistledet 
divideras med det totala antal 
roamingminuter i grossistledet som den 
berörda operatören faktiskt använt för 
tillhandahållande av roamingsamtal i 
grossistledet inom unionen under den 
berörda perioden, uttryckta i ett belopp per 

Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 beräknas genom att den 
totala intäkten för roaming i grossistledet 
divideras med det totala antal 
roamingminuter i grossistledet som den 
berörda operatören faktiskt använt för 
tillhandahållande av roamingsamtal i 
grossistledet inom unionen under den 
berörda perioden, uttryckta i ett belopp per 
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sekund, varvid anpassningar ska göras för 
att ta hänsyn till värdnätsoperatörens 
möjlighet att tillämpa en minimitaxa för 
uppringning under högst 30 sekunder.

sekund.

Motivering

En minimitaxa för uppringning under högst 30 sekunder bör inte vara tillåten eftersom det 
inte finns skäl för en sådan avgift.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den slutkundsavgift (exklusive moms) för 
en eurotaxa som en hemmaleverantör får ta 
ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,11 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Den slutkundsavgift (exklusive moms) för 
en eurotaxa som en hemmaleverantör får ta 
ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med 
den 1 juli 2012 inte överstiga 0,21 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,09 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas 
till 0,16 EUR och 0,11 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014 och för 
mottagna samtal till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,05 EUR 
den 1 juli 2014. Om inte annat följer av
artiklarna 13 och 19 ska dessa reglerade 
pristak för eurotaxan i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,05 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samtal som omfattas av en eurotaxa 
kan hemmaleverantörerna, genom 
undantag från tredje stycket, tillämpa en 
minimitaxa för samtal som omfattas av en 

utgår
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eurotaxa när det gäller uppringning 
under högst 30 sekunder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla roamingkunder får på begäran byta 
till eller från en eurotaxa. Bytet måste ske 
inom en arbetsdag från mottagandet av 
begäran och vara kostnadsfritt, samt får 
inte vara förenat med villkor eller 
restriktioner rörande andra delar av 
abonnemanget, med undantag för det fall 
en roamingkund som har tecknat sig för ett 
roamingpaket innehållande mer än en 
roamingtjänst (nämligen rösttelefoni, sms 
och/eller data) önskar byta till en eurotaxa, 
då hemmaleverantören kan kräva att 
kunden ger avkall på de övriga delarna i 
paketet. En hemmaleverantör får vänta 
med ett byte tills den tidigare roamingtaxan 
har gällt under en specificerad 
minimiperiod som inte får överskrida 
tre månader.

5. Alla roamingkunder får på begäran byta 
till eller från en eurotaxa. Bytet måste ske 
inom en arbetsdag från mottagandet av 
begäran och vara kostnadsfritt, samt får 
inte vara förenat med villkor eller 
restriktioner rörande andra delar av 
abonnemanget, med undantag för det fall 
en roamingkund som har tecknat sig för ett 
roamingpaket innehållande mer än en 
roamingtjänst (nämligen rösttelefoni, sms 
och/eller data) önskar byta till en eurotaxa, 
då hemmaleverantören kan kräva att 
kunden ger avkall på de övriga delarna i 
paketet. En hemmaleverantör får vänta 
med ett byte tills den tidigare roamingtaxan 
har gällt under en specificerad 
minimiperiod som inte får överskrida 
två månader, inklusive den eventuella 
uppsägningstiden för avtalet.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Hemmaleverantörer får inte 
avaktivera, omöjliggöra eller på annat sätt 
hindra inkommande eller utgående 
samtal vid roaming för nya kunder eller 
befintliga eurotaxakunder, om inte 
kunderna uttryckligen har begärt detta 
eller har överskridit kostnadstaket.
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Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den högsta genomsnittliga grossistavgift 
som en värdnätsoperatör får ta ut av en 
kunds hemmaleverantör för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande från 
ifrågavarande värdnät får från och med den 
1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per 
sms-meddelande. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av ett reglerat 
sms-roamingmeddelande ska ha sänkts till 
0,02 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artikel 13 ska den reglerade 
grossistavgiften för tillhandahållande av ett 
reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta 
att vara 0,02 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

1. Den högsta genomsnittliga grossistavgift 
som en värdnätsoperatör får ta ut av en 
kunds hemmaleverantör för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande från 
ifrågavarande värdnät får från och med den 
1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per 
sms-meddelande och ska ha sänkts till 
0,02 EUR den 1 juli 2013 och till 
0,01 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artikel 13 ska den reglerade 
grossistavgiften för tillhandahållande av ett 
reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta 
att vara 0,01 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 
1 juli 2012  variera mellan 
sms-roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,10 EUR. Om inte annat följer 
av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,10 EUR
till och med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den
1 juli 2012 variera mellan 
sms-roamingmeddelanden, men ska ha 
sänkts till 0,09 EUR den 1 juli 2012, till 
0,06 EUR den 1 juli 2013 och till 
0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,05 EUR
till och med den 30 juni 2018.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En roamingkund har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en 
sms-eurotaxa. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag efter det att begäran 
mottagits och ska vara kostnadsfritt och får 
inte medföra några villkor eller 
begränsningar för de befintliga delarna i 
abonnemanget annat än för roaming. En 
hemmaleverantör får vänta med ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod 
som inte får överskrida tre månader. En 
sms-eurotaxa kan alltid kombineras med en 
eurotaxa.

6. En roamingkund har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en 
sms-eurotaxa. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag efter det att begäran 
mottagits och ska vara kostnadsfritt och får 
inte medföra några villkor eller 
begränsningar för de befintliga delarna i 
abonnemanget annat än för roaming. En 
hemmaleverantör får vänta med ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod 
som inte får överskrida två månader, 
inklusive den eventuella uppsägningstiden 
för avtalet. En sms-eurotaxa kan alltid 
kombineras med en eurotaxa.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Hemmaleverantörer får inte 
avaktivera, omöjliggöra eller på annat sätt 
hindra sändande eller mottagande av sms 
vid roaming för nya kunder eller 
befintliga eurotaxakunder, om inte 
kunderna uttryckligen har begärt detta 
eller har överskridit kostnadstaket.

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
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värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,30 EUR den 1 juli 2012, 
0,20 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data. 
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,20 EUR den 1 juli 2012, 
0,15 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data. 
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,90 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,70 EUR
respektive 0,50 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,50 EUR
per använd megabyte till och med den 
31 juni 2016.

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,50 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,30 EUR
respektive 0,20 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 
och 19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,20 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2018.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla roamingkunder har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en eurotaxa 

5. Alla roamingkunder har rätt att när som 
helst begära byte till eller från en eurotaxa 
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för dataroaming som beaktar deras 
avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag efter det att begäran 
mottagits och ska vara kostnadsfritt och får 
inte medföra några villkor eller 
begränsningar för de befintliga delarna i 
abonnemanget annat än för roaming. En 
hemmaleverantör får vänta med ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod 
som inte får överskrida tre månader. En 
eurotaxa för dataroaming kan alltid 
kombineras med en sms-eurotaxa och en 
eurotaxa.

för dataroaming som beaktar deras 
avtalsvillkor. Ett sådant byte ska göras 
inom en arbetsdag efter det att begäran 
mottagits och ska vara kostnadsfritt och får 
inte medföra några villkor eller 
begränsningar för de befintliga delarna i 
abonnemanget annat än för roaming. En 
hemmaleverantör får vänta med ett sådant 
byte tills den tidigare roamingtaxan har 
gällt under en specificerad minimiperiod 
som inte får överskrida två månader, 
inklusive den eventuella uppsägningstiden 
för avtalet. En eurotaxa för dataroaming 
kan alltid kombineras med en sms-eurotaxa 
och en eurotaxa.

Ändringsförslag 60
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Hemmaleverantörer ska senast den 
30 juni 2012 ge alla sina roamingkunder 
enskild information om eurotaxan för 
dataroaming, om att denna kommer att 
gälla senast från och med den 1 juli 2012 
för alla roamingkunder som inte har gjort 
ett avsiktligt val av en särskild taxa eller ett 
särskilt paket för reglerade 
dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 
punkt 5.

6. Hemmaleverantörer ska på ett tydligt 
och begripligt sätt och i ett hållbart 
medieformat senast den 30 juni 2012 ge 
alla sina roamingkunder enskild 
information om eurotaxan för dataroaming, 
om att denna kommer att gälla senast från 
och med den 1 juli 2012 för alla 
roamingkunder som inte har gjort ett 
avsiktligt val av en särskild taxa eller ett 
särskilt paket för reglerade 
dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 
punkt 5.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den genomsnittliga grossistavgift för 
en av roamingtjänsterna (samtal, sms eller 
data) som tas ut för obalanserad trafik 

2. Om den genomsnittliga grossistavgift för 
en av roamingtjänsterna (samtal, sms eller 
data) som tas ut för obalanserad trafik 
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mellan operatörer som inte tillhör samma 
grupp efter den 30 juni 2018 sjunker till 
75 % eller mindre av de högsta 
grossistavgifter som föreskrivs i artiklarna 
6.2, 8.1 och 11.1, ska den högsta 
grossistavgiften för den berörda 
roamingtjänsten inte längre tillämpas. 
Kommissionen ska regelbundet, på 
grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar de högsta 
grossistavgifterna inte längre är tillämpliga 
för den berörda tjänsten.

mellan operatörer som inte tillhör samma 
grupp efter den 30 juni 2018 sjunker till 
50 % eller mindre av de högsta 
grossistavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1, ska den högsta 
grossistavgiften för den berörda 
roamingtjänsten inte längre tillämpas. 
Kommissionen ska regelbundet, på 
grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar de högsta 
grossistavgifterna inte längre är tillämpliga 
för den berörda tjänsten.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den genomsnittliga 
slutkundsavgiften på unionsnivå, efter 
införandet av separat försäljning av 
roamingtjänster enligt artikel 5 och före 
den 1 juli 2016, sjunker till 75 % eller 
mindre av de högsta slutkundsavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2, ska 
den högsta slutkundsavgiften för den 
roamingtjänsten inte längre tillämpas. 
Kommissionen ska regelbundet, på 
grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar att de högsta 
slutkundsavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.

3. Om den genomsnittliga 
slutkundsavgiften på unionsnivå, efter 
införandet av separat försäljning av 
roamingtjänster enligt artikel 5, sjunker till 
50 % eller mindre av de högsta 
slutkundsavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2, ska den högsta 
slutkundsavgiften för den roamingtjänsten 
inte längre tillämpas. Kommissionen ska 
regelbundet, på grundval av de 
marknadsuppgifter som samlas in av 
Berec, kontrollera om detta villkor är 
uppfyllt och, om så är fallet, ska den utan 
dröjsmål i Europeiska unionens officiella 
tidning, C-serien, offentliggöra de 
uppgifter som bevisar att de högsta 
slutkundsavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.

Ändringsförslag 63
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppmärksamma en roamingkund 
på att han/hon kommer att få betala en 
roamingavgift när han/hon ringer eller tar 
emot ett samtal eller skickar ett 
sms-meddelande, ska varje 
hemmaleverantör, utom när kunden har 
meddelat sin hemmaleverantör om att 
han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett 
automatiskt meddelande till kunden när 
denne reser in i en annan medlemsstat än 
den där hans/hennes hemmanät finns, utan 
oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge 
denne grundläggande individuell 
prisinformation om de roamingavgifter 
(inklusive moms) som gäller när han/hon 
ringer och tar emot samtal samt skickar 
sms-meddelanden i den besökta 
medlemsstaten.

1. För att uppmärksamma en roamingkund 
på att han/hon kommer att få betala en 
roamingavgift när han/hon ringer eller tar 
emot ett samtal eller skickar ett 
sms-meddelande, ska varje 
hemmaleverantör, utom när kunden har 
meddelat sin hemmaleverantör om att 
han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett 
automatiskt meddelande till kunden när 
denne reser in i en annan medlemsstat än 
den där hans/hennes hemmanät finns och 
från och med den 1 januari 2013 när 
denne reser in i ett tredjeland, utan 
oskäligt dröjsmål och kostnadsfritt ge 
denne grundläggande individuell 
prisinformation om de roamingavgifter 
(inklusive moms och i den valuta som 
kunden faktureras i på hemmanätet) som 
gäller när han/hon ringer och tar emot 
samtal samt skickar sms-meddelanden i det
besökta landet.

Motivering

Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna grundläggande individuella 
prisinformation ska inbegripa de 
maximiavgifter som kunden kan komma 
att behöva betala enligt detta taxesystem 
för att

Denna grundläggande individuella 
prisinformation ska sändas till kunden vid 
roaming såväl i som utanför unionen och 
ska inbegripa de faktiska avgifter 
(inklusive moms och i den valuta som 
kunden faktureras i på hemmamätet) som 
kunden kan komma att behöva betala enligt 
detta taxesystem för att
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) skicka reglerade sms-
roamingmeddelanden under vistelsen i den
besökta medlemsstaten.

b) skicka sms-roamingmeddelanden under 
vistelsen i det besökta landet.

Motivering

Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) använda reglerade 
dataanslutningstjänster under vistelsen i 
den besökta medlemsstaten eller det 
besökta tredjelandet, uttryckt i pris per 
megabyte. 

Ändringsförslag 67
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska 
kunder, oberoende av var de befinner sig i 
unionen, ha rätt att kostnadsfritt begära 
samt få mer detaljerad individuell 
prisinformation om de roamingavgifter 
som gäller i värdnätet för taltelefonisamtal, 
sms, mms och andra 

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska 
kunder, oberoende av var de befinner sig 
men först från och med den 
1 januari 2013 om kunden befinner sig 
utanför unionen, ha rätt att kostnadsfritt 
begära samt få mer detaljerad individuell 
prisinformation om de roamingavgifter 
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datakommunikationstjänster, samt 
information om de öppenhetsbestämmelser 
som gäller enligt denna förordning, genom 
ett mobilt taltelefonisamtal eller ett 
sms-meddelande. En sådan begäran ska 
ställas till ett gratisnummer som 
hemmaleverantören avdelat för detta 
ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
inte gälla för enheter av typen maskin till 
maskin (M2M), som använder 
mobilkommunikation. 

som gäller i värdnätet för taltelefonisamtal, 
sms, mms och andra 
datakommunikationstjänster, samt 
information om de öppenhetsbestämmelser 
som gäller enligt denna förordning, genom 
ett mobilt taltelefonisamtal eller ett 
sms-meddelande. En sådan begäran ska 
ställas till ett gratisnummer som 
hemmaleverantören avdelat för detta 
ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
inte gälla för enheter av typen maskin till 
maskin (M2M) eller andra enheter som 
inte stöder sms-funktioner.

Motivering

Inte möjligt på enheter som inte stöder sms-funktioner.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörerna ska se till att deras 
roamingkunder både före och efter det att 
de tecknar avtal får lämplig information 
om de avgifter som gäller när dessa 
använder reglerade dataroamingtjänster, 
och informationen ska ges så att kunderna 
utan svårighet kan förstå de ekonomiska 
konsekvenserna av användandet och på så 
sätt att de kan övervaka och kontrollera 
sina utgifter eller reglerade 
dataroamingtjänster i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Skyddsmekanismerna 
enligt punkt 3 ska inte tillämpas på 
kontantkortskunder.

Hemmaleverantörerna ska se till att deras 
roamingkunder både före och efter det att 
de tecknar avtal får lämplig information 
om de avgifter som gäller när dessa 
använder reglerade dataroamingtjänster, 
både i och utanför unionen, och 
informationen ska ges så att kunderna utan 
svårighet kan förstå de ekonomiska 
konsekvenserna av användandet och på så 
sätt att de kan övervaka och kontrollera 
sina utgifter eller reglerade 
dataroamingtjänster i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Skyddsmekanismerna 
enligt punkt 3 ska inte tillämpas på 
kontantkortskunder, utom om dessa har 
ingått ett kontantkortsavtal med 
automatisk höjning av krediten. 
Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska 
inte tillämpas på tjänster av typen maskin 
till maskin (M2M). Kunder som har 
kontantkort bör också i god tid få en 
varning om att de närmar sig sin 
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kreditgräns.

Motivering

Ändringen skyddar kontantkortskunder med automatisk påfyllning av krediten mot att 
drabbas av oväntat höga räkningar. I kommissionens förslag undantas dessa kunder 
oavsiktligt från tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörerna ska i lämpliga fall 
före tecknandet av ett avtal och 
regelbundet därefter informera sina kunder 
om risken med automatisk och 
okontrollerad dataroaminganslutning och 
nedladdning av data vid roaming. 
Dessutom ska hemmaleverantörerna på ett 
tydligt och lättbegripligt sätt förklara för 
sina kunder hur man stänger av dessa 
automatiska dataroaminganslutningar för 
att förhindra okontrollerat utnyttjande av 
dataroamingtjänster.

Hemmaleverantörerna ska i lämpliga fall 
före tecknandet av ett avtal och 
regelbundet därefter informera sina kunder 
om risken med automatisk och 
okontrollerad dataroaminganslutning och 
nedladdning av data vid roaming. 
Dessutom ska hemmaleverantörerna på ett 
tydligt och lättbegripligt sätt kostnadsfritt 
informera sina kunder om hur man gör för 
att stänga av dessa automatiska 
dataroaminganslutningar för att förhindra 
okontrollerat utnyttjande av 
dataroamingtjänster.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
hemmaleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 
hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor som gäller i 
den berörda medlemsstaten vid leverans av 
reglerade dataroamingtjänster till den 
kunden, utom om kunden har upplyst sin 

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
hemmaleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 
hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor (inklusive 
moms och i den valuta som kunden 
faktureras i på hemmanätet) som gäller i 
det berörda landet vid leverans av 
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hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

reglerade dataroamingtjänster till den 
kunden, utom om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information. 

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan grundläggande individuell 
information om taxor ska meddelas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett sms-
meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster 
på datorn, varje gång roamingkunden reser 
in i en annan medlemsstat än den där 
hans/hennes hemmanät finns och för första 
gången utnyttjar en reglerad 
dataroamingtjänst i den medlemsstaten. 
Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid 
den tidpunkt då roamingkunden inleder en 
reglerad dataroamingtjänst och på ett 
sådant sätt att den är lätt att ta emot och 
förstå.

Sådan grundläggande individuell 
information om taxor ska meddelas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett sms-
meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster 
på datorn, varje gång roamingkunden reser 
in i ett annat land än det där hans/hennes 
hemmanät finns och för första gången 
utnyttjar en reglerad dataroamingtjänst i 
det landet. Informationen ska lämnas 
kostnadsfritt vid den tidpunkt då 
roamingkunden inleder en reglerad 
dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att 
den är lätt att ta emot och förstå.

Motivering

Dessa åtgärder bör utvidgas till att omfatta även andra länder än EU:s medlemsstater.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla hemmaleverantörerna ska ge alla 
sina roamingkunder möjlighet att medvetet 
och kostnadsfritt välja en tjänst som 
tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
volym eller i den valuta som 
roamingkunden faktureras i för sina 

3. Alla hemmaleverantörerna ska ge alla 
sina roamingkunder möjlighet att medvetet 
och kostnadsfritt välja en tjänst som 
tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
volym eller i den valuta som 
roamingkunden faktureras i för sina 



AD\890078SV.doc 45/50 PE478.349v02-00

SV

kostnader för reglerade
dataroamingtjänster, och som garanterar att 
de sammanlagda utgifterna för reglerade
dataroamingtjänster under en given 
användningsperiod inte överskrider ett 
visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt 
uttryckliga medgivande till detta.

kostnader för dataroamingtjänster i 
slutkundsledet vilka levererats både inom 
och utanför unionen, och som garanterar 
att de sammanlagda utgifterna för sådana
dataroamingtjänster i slutkundsledet under 
en given användningsperiod inte 
överskrider ett visst kostnadstak, om inte 
kunden gett sitt uttryckliga medgivande till 
detta. Detta gäller inte om en leverantör 
av mobila telekommunikationstjänster i 
det besökta tredjelandet inte ger 
hemmaleverantören möjlighet att 
övervaka kundernas användning i realtid. 
Om så är fallet ska kunden omedelbart 
och utan kostnad informeras om detta via 
ett meddelande när han eller hon reser in 
i ett sådant land.

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen och skydda konsumenterna bör gälla även utanför unionen. 
Det finns emellertid länder där hemmaleverantörerna av tekniska skäl inte kan spåra
kundernas användning i realtid och enbart får användarinformationen i slutet av månaden.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artkel 15 – punkt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje hemmaleverantör ska också se till att 
ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett 
sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-
fönster på datorn när dataroamingtjänsterna 
har nått 80 % av det överenskomna 
kostnads- eller volymtaket. Kunderna ska 
ha rätt att begära att operatörerna slutar att 
skicka sådana meddelanden samt att när 
som helst och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Varje hemmaleverantör ska också se till att 
ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett 
sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-
fönster på datorn när roamingsamtals-, 
sms- och dataroamingtjänsterna har nått 
80 % av det överenskomna kostnads- eller 
volymtaket. Kunderna ska ha rätt att begära 
att operatörerna slutar att skicka sådana 
meddelanden samt att när som helst och 
kostnadsfritt begära att hemmaleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

Ändringsförslag 74
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När detta kostnads- eller volymtak annars 
skulle överskridas ska ett meddelande 
skickas till roamingkundens mobiltelefon 
eller annan utrustning. Detta meddelande 
ska upplysa kunden om hur man ska gå 
tillväga för att få fortsatt tillgång till sådana 
tjänster och om kostnaderna för varje 
ytterligare enhet som används. Om 
roamingkunden inte svarar enligt 
uppmaningen i det mottagna meddelandet 
ska hemmaleverantören omedelbart 
upphöra med att tillhandahålla och med att 
ta betalt av roamingkunden för reglerade 
dataroamingtjänster, om inte och till dess 
att roamingkunden begär fortsatt eller 
förnyad tillgång till dessa tjänster.

När detta kostnads- eller volymtak annars 
skulle överskridas ska ett meddelande 
skickas till roamingkundens mobiltelefon 
eller annan utrustning. Detta meddelande 
ska upplysa kunden om hur man ska gå 
tillväga för att få fortsatt tillgång till sådana 
tjänster och om kostnaderna för varje 
ytterligare enhet som används. Om 
roamingkunden inte svarar enligt 
uppmaningen i det mottagna meddelandet 
ska hemmaleverantören omedelbart 
upphöra med att tillhandahålla och med att 
ta betalt av roamingkunden för reglerade 
samtals-, sms- och dataroamingtjänster, 
om inte och till dess att roamingkunden 
begär fortsatt eller förnyad tillgång till 
dessa tjänster.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna bestämmelse ska gälla kunder som 
roamar såväl inom som utanför unionen.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 ska gälla kunder som roamar 
såväl inom som utanför unionen.

Ändringsförslag 77
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Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 15a
Prisjämförelse

Varje prisuppgift om samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster i slutkundsledet ska 
inkludera moms.
Kommissionen ska granska insynen i och 
jämförbarheten av de olika taxor som 
leverantörerna erbjuder kunderna och 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
ytterligare åtgärder som krävs för att 
kunderna på ett enkelt sätt ska kunna 
jämföra dessa taxor och därmed lättare 
kunna fatta beslut om att byta leverantör.

Motivering

I dagsläget är det omöjligt att jämföra de olika mobiltelefontaxor som olika operatörer 
erbjuder. Detta bör kommissionen granska. Insynen förutsätter också att all prisinformation 
ges, inklusive information om moms.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 4.5a ska ges till 
kommissionen från och med den …* till 
den dag som avses i 
artikel 22 andra stycket. 
3. Den delegering av befogenhet som 
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avses i artikel 4.5a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft. 
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 4.5a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
––––––––––––––––––––––

* EUT: Vänligen för in datumet för denna 
förordnings ikraftträdande. 

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1

Komissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för överträdelser av denna 
förordning och vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att de tillämpas. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för överträdelser av denna 
förordning och vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att de tillämpas. 
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Sanktionerna ska omfatta en skyldighet 
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bestämmelser till kommissionen senast den 
30 mars 2012, och ska utan dröjsmål 
meddela eventuella senare ändringar som 
påverkar bestämmelserna.

för leverantörerna att ersätta kunderna 
om de försenar eller hindrar en kunds 
byte till en annan leverantör av 
roamingtjänster. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den 30 mars 
2012, och ska utan dröjsmål meddela 
eventuella senare ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Komissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
hur denna förordning fungerar och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2015. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i denna förordning 
uppnåtts. I samband med detta ska 
kommissionen bland annat se över

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
hur denna förordning fungerar och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
30 juni 2016. Kommissionen ska särskilt 
bedöma huruvida målen i denna förordning 
uppnåtts. I samband med detta ska 
kommissionen bland annat se över

Motivering

Ett senare datum för översynen är nödvändigt för att man ska kunna bedöma de strukturella 
åtgärdernas inverkan på marknaden.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Komissionens förslag Ändringsförslag

Den ska upphöra att gälla den 
30 juni 1 2022.

Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2022.
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Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, 
Franz Obermayr, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Andreas 
Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, 
Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter Raffaele Baldassarre, Frank Engel, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, 
Liem Hoang Ngoc, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Emma 
McClarkin, Antonyia Parvanova, Olga Sehnalová, Laurence J.A.J. 
Stassen, Marc Tarabella, Wim van de Camp

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Jürgen Creutzmann, Peter Skinner, Michael Theurer


