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Ändringsförslag 30
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Louis Grech, Sylvana Rapti, 
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Man kan inte säga att det finns en 
inre marknad för telekommunikation 
eftersom det är så stora skillnader mellan 
priserna för nationella samtal och 
roamingpriserna. Det yttersta målet med 
denna förordning bör därför vara att 
avskaffa roamingavgifterna helt och 
därigenom skapa en EU-täckande 
mobilkommunikationsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 31
Anna Hedh

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Man kan inte säga att det finns en 
inre marknad för telekommunikation 
eftersom det är så stora skillnader mellan 
priserna för nationella samtal och 
roamingpriserna. Det yttersta målet med 
denna förordning bör därför vara att 
avskaffa roamingavgifterna helt och 
därigenom skapa en EU-täckande 
mobilkommunikationsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 32
Anna Hedh
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Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Målet att skillnaden mellan priserna 
för nationella samtal och 
roamingpriserna bör närma sig noll till 
2015 lades fram av kommissionen i ramen 
för prestandajämförelser 2011–2015 och 
antogs sedan av medlemsstaterna i 
november 20091. Detta mål finns också 
med i kommissionens meddelande om en 
digital agenda för Europa2.
__________________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 COM(2010)0245.

Or. en

Ändringsförslag 33
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Högre taxor för nationella samtal, 
sms och data (även till andra länder än 
det egna) i förhållande till roamingtaxor 
är inte fördelaktigt för konsumenten utan 
medför en snedvridning av marknaden. 
Från och med 2012 får de nationella 
taxorna därför inte överstiga pristaken i 
slutkundsledet för roamingtaxorna.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) För att åstadkomma en inre marknad 
för telekommunikation bör alla 
telekomföretag som tillhör samma 
koncern uppmanas att sammanföra sina 
nationella licenser inom ramen för en 
enda europeisk operatör. I framtiden bör 
både de befintliga licenserna för 
telekommunikation och de nya licenserna 
för mobilnät täcka hela EU:s territorium 
och inte bara en enda medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 35
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) De höga priser vid roamingsamtal och 
sms- och dataroaming som användare av 
allmänna mobiltelefonnät, till exempel 
studenter, affärsresenärer och turister, 
måste betala när de använder sin 
mobiltelefon under utlandsresor inom 
unionen är en fråga som engagerar 
konsumenterna, de nationella 
regleringsmyndigheterna och 
unionsinstitutionerna. De orimligt höga 
slutkundsavgifterna beror på de höga 
grossistavgifter som de utländska 
värdnätsoperatörerna tar ut och i många 
fall även på att kundens egen nätoperatör 
gör rejäla påslag på grossistavgifterna. 
Sänkningar av grossistavgifterna slår sällan 
igenom i slutkundsledet. Även om vissa 

(Berör inte den svenska versionen.)
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operatörer nyligen har infört avgifter som 
ger kunderna förmånligare villkor och 
något lägre priser finns det fortfarande 
bevis på att förhållandet mellan priserna 
och kostnaderna skiljer sig väsentligt från 
den situation som skulle råda på en 
konkurrensutsatt marknad.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 36
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Bristen på konkurrens på 
roamingmarknaden hindrar utvecklingen 
av en inre marknad för 
telekommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

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 
hemlandet.
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Or. en

Ändringsförslag 38
Cornelis de Jong

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 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, vilket leder till överdrivna 
vinster för leverantörerena på de 
europeiska konsumenternas bekostnad.

Or. nl

Ändringsförslag 39
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 16
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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.

Or. en

Ändringsförslag 40
Cornelis de Jong

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 

(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 
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som finns hos mobiloperatörerna när det 
gäller att få in maximala intäkter kommer 
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.

som finns hos mobiloperatörerna när det 
gäller att få in maximala intäkter kommer 
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.

Or. nl

Ändringsförslag 41
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Skyddet av principerna om ett öppet 
och neutralt 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.

Or. en

Ändringsförslag 42
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
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Stihler

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att ge utrymme för en effektivare 
och konkurrenskraftigare marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. För 
närvarande finns det dock hinder för 
roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och i grad av ägande när 
det gäller infrastruktur. Undanröjandet av 
dessa hinder skulle främja utvecklingen av 
alternativa och innovativa roamingtjänster 
och erbjudanden för kunderna, särskilt 
från virtuella mobilnätsoperatörer. Det 
skulle även främja utvecklingen av 
Europatäckande tjänster.

(18) För att ge utrymme för en effektivare 
och konkurrenskraftigare marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. För 
närvarande finns det dock hinder för 
roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och i grad av ägande när 
det gäller infrastruktur. Undanröjandet av 
dessa hinder skulle främja utvecklingen av 
alternativa och innovativa roamingtjänster 
och erbjudanden för kunderna. Det skulle 
även främja utvecklingen av 
Europatäckande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 43
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Eija-Riitta Korhola

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 

(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 
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artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
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.

artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
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.

Or. en

Ändringsförslag 44
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Mobilkommunikationstjänster säljs i 
paket som innehåller både nationella 
tjänster och roamingtjänster, vilket 
begränsar kundernas val av 
roamingtjänster. Paketen minskar 
öppenheten och insynen när det gäller 
roamingtjänster eftersom det är svårt att 
jämföra enskilda delar i paketen. Därför 
finns det ännu inte någon påtaglig 
konkurrens mellan operatörer med 
avseende på roamingdelen i mobilpaketet.
Att underlätta tillgången till roaming som 
en separat tjänst skulle råda bot på de 
strukturella problemen genom att 
konsumenterna får ökade kunskaper om 
roamingpriserna och tydliga 
valmöjligheter när det gäller 

(21) Mobilkommunikationstjänster säljs i 
paket som innehåller både nationella 
tjänster och roamingtjänster, vilket 
begränsar kundernas val av 
roamingtjänster. Paketen minskar 
öppenheten och insynen när det gäller 
roamingtjänster eftersom det är svårt att 
jämföra enskilda delar i paketen. Därför 
finns det ännu inte någon påtaglig 
konkurrens mellan operatörer med 
avseende på roamingdelen i mobilpaketet.
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roamingtjänster, vilket skulle leda till ett 
ökat konkurrenstryck på efterfrågesidan. 
Detta kommer därför att bidra till att den 
inre marknaden för roamingtjänster i EU 
kan fungera smidigt.

Or. nl

Motivering

Separata system för nationella taxor och roamingtaxor förordas inte, eftersom de mycket 
höga kostnaderna för dessa – som uppskattas till 300 miljoner euro – drabbar 
konsumenterna. Sådana separata system främjar inte heller öppenheten. Man bör anta en 
strategi enligt vilken operatörerna alltid måste upprätthålla öppenheten i fråga om 
kostnaderna.

Ändringsförslag 45
Cornelis de Jong

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.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 46
Christian Engström, Emilie Turunen
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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) 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 inom en kort tidsperiod som innebär 
att roamingtjänsterna kan tillhandahållas 
var som helst i unionen till samma 
kvalitetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 47
Damien Abad

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) Konsumenterna 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. 
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.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att precisera exakt var roamingtjänster måste hållas isär från 
nationella mobilpaket, det vill säga i Europeiska unionen.

Ändringsförslag 48
Robert Rochefort

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) Konsumenterna bör ha rätten att välja 
att köpa roamingtjänster separat från sina 
nationella mobilpaket. Det bör fastställas 
basprinciper för separat tillhandahållande
av kostnadsfria 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. De konsumenter som 
behåller samma operatör för 
roamingtjänster bör kunna välja att få 
sina roamingtjänster direkt avdragna från 
krediten för sina nationella mobilpaket, så 
att faktureringen för belopp som 
överstiger kostnaden för paketet inte 
påbörjas förrän deras nationella kredit 
använts helt och hållet.

Or. fr

Ändringsförslag 49
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Samarbetet och samordningen 
mellan mobilnätsoperatörer bör ökas så 
att det blir tekniskt möjligt att 
tillhandahålla separata roamingtjänster 
och att garantera en samordnad och sund 
teknisk utveckling av separat försäljning 
av roamingtjänster i unionen. Det bör 
därför utarbetas riktlinjer som utvecklar 
de relevanta basprinciperna och 
metoderna ytterligare i syfte att 
möjliggöra snabb anpassning till 
förändrade omständigheter och tekniska 
framsteg. Berec bör i samordning med 
kommissionen och i samarbete med 
berörda aktörer utfärda riktlinjer för att 
utveckla de tekniska inslagen i en facilitet 
som möjliggör separat försäljning av 
roamingtjänster. Kommissionen bör ge i 
uppdrag åt ett europeiskt 
standardiseringsorgan att göra de 
ändringar av relevanta standarder som 
behövs för ett harmoniserat införande av 
faciliteten.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 50
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Samarbetet och samordningen mellan 
mobilnätsoperatörer bör ökas så att det blir 
tekniskt möjligt att tillhandahålla separata 
roamingtjänster och att garantera en 
samordnad och sund teknisk utveckling av 
separat försäljning av roamingtjänster i 
unionen. Det bör därför utarbetas riktlinjer 
som utvecklar de relevanta basprinciperna 
och metoderna ytterligare i syfte att 

(23) Samarbetet och samordningen mellan 
mobilnätsoperatörer bör ökas så att det blir 
tekniskt möjligt att tillhandahålla separata 
roamingtjänster och ge tillgång till lokala 
dataroamingtjänster samt att garantera en 
samordnad och sund teknisk utveckling av 
separat försäljning av roamingtjänster i 
unionen. Det bör därför utarbetas riktlinjer 
som utvecklar de relevanta basprinciperna 
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möjliggöra snabb anpassning till 
förändrade omständigheter och tekniska 
framsteg. Berec bör i samordning med 
kommissionen och i samarbete med 
berörda aktörer utfärda riktlinjer för att 
utveckla de tekniska inslagen i en facilitet 
som möjliggör separat försäljning av 
roamingtjänster. Kommissionen bör ge i 
uppdrag åt ett europeiskt 
standardiseringsorgan att göra de ändringar 
av relevanta standarder som behövs för ett 
harmoniserat införande av faciliteten.

och metoderna ytterligare i syfte att 
möjliggöra snabb anpassning till 
förändrade omständigheter och tekniska 
framsteg. Berec bör i samordning med 
kommissionen och i samarbete med 
berörda aktörer utfärda riktlinjer för att 
utveckla de tekniska inslagen i en facilitet 
som möjliggör separat försäljning av 
roamingtjänster och tillgång till lokala 
dataroamingtjänster. Kommissionen bör 
ge i uppdrag åt ett europeiskt 
standardiseringsorgan att göra de ändringar 
av relevanta standarder som behövs för ett 
harmoniserat införande av faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 51
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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 tillsynsorganen 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 
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erbjudanden med en månadsavgift, som 
skulle vara tydligare för konsumenterna 
och inte kräva några åtgärder från 
konsumenternas sida.

Or. en

Ändringsförslag 52
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Med avseende på den fortsatta 
tillfälliga prisregleringen, bör lagstadgade 
skyldigheter införas i både grossist- och 
slutkundsledet för att skydda
roamingkundernas intressen, eftersom det 
har visat sig att prissänkningar i 
grossistledet för unionstäckande 
roamingtjänster inte alltid avspeglas genom 
lägre priser i slutkundsledet, då det har 
saknats incitament för detta. En åtgärd som 
innebär att nivån på slutkundspriserna 
sänks, utan att något görs vad avser 
kostnaderna i grossistledet för att 
tillhandahålla dessa tjänster, riskerar å 
andra sidan att hindra den unionstäckande 
roamingmarknaden från att fungera smidigt 
och skulle inte medge någon ökad 
konkurrensnivå.

(25) Med avseende på den fortsatta 
gradvisa prissänkningen, som bör leda till 
att man uppnår målet i den digitala 
agenden för Europa att fram till 2015 
likställa nationella taxor och 
roamingtaxor, bör lagstadgade 
skyldigheter införas i både grossist- och 
slutkundsledet för att skydda 
roamingkundernas intressen, eftersom det 
har visat sig att prissänkningar i 
grossistledet för unionstäckande 
roamingtjänster inte alltid avspeglas genom 
lägre priser i slutkundsledet, då det har 
saknats incitament för detta. En åtgärd som 
innebär att nivån på slutkundspriserna 
sänks, utan att något görs vad avser 
kostnaderna i grossistledet för att 
tillhandahålla dessa tjänster, riskerar å 
andra sidan att hindra den unionstäckande 
roamingmarknaden från att fungera smidigt 
och skulle inte medge någon ökad 
konkurrensnivå.

Or. nl

Ändringsförslag 53
Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Till dess att de strukturella 
lösningarna har medfört tillräcklig 
konkurrens på roamingmarknaden,
kommer den mest verkningsfulla och 
proportionella metoden för att reglera 
prisnivån för att ringa och ta emot 
roamingsamtal inom unionen att vara att 
på unionsnivå fastställa en högsta 
genomsnittlig minutavgift i grossistledet 
och begränsa avgifterna i slutkundsledet 
genom den eurotaxa som införs genom 
förordning (EG) nr 717/2007. Den 
genomsnittliga grossistavgiften bör under 
en angiven period gälla mellan två 
operatörer inom unionen, oberoende av 
vilka de är.

(26) Den mest verkningsfulla och 
proportionella metoden för att reglera 
prisnivån för att ringa och ta emot 
roamingsamtal inom unionen är att på 
unionsnivå fastställa en högsta 
genomsnittlig minutavgift i grossistledet 
och begränsa avgifterna i slutkundsledet 
genom den eurotaxa som införs genom 
förordning (EG) nr 717/2007. Den 
genomsnittliga grossistavgiften bör under 
en angiven period gälla mellan två 
operatörer inom unionen, oberoende av 
vilka de är.

Or. nl

Ändringsförslag 54
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Den tillfälliga eurotaxan bör 
fastställas på en skyddsnivå som 
garanterar att konsumenterna får behålla 
de nuvarande fördelarna under den 
övergångsperiod då de strukturella 
lösningarna genomförs, samtidigt som den
garanterar operatörerna en tillräcklig 
marginal och uppmuntrar 
konkurrenskraftiga roamingerbjudanden 
till lägre taxor. Under den aktuella 
perioden bör operatörerna kostnadsfritt och 
på ett tydligt och klart sätt aktivt erbjuda 
alla sina roamingkunder en eurotaxa.

(27) Den tillfälliga eurotaxan bör stegvis 
leda till en situation där roamingtaxan 
2015 motsvarar den nationella taxan, 
samtidigt som operatörerna garanteras en 
tillräcklig marginal, så att konsumenterna 
får behålla de nuvarande fördelarna under 
den övergångsperiod då de strukturella 
lösningarna genomförs. Under den aktuella 
perioden bör operatörerna kostnadsfritt och 
på ett tydligt och klart sätt aktivt erbjuda 
alla sina roamingkunder en eurotaxa.
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Or. nl

Ändringsförslag 55
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Den tillfälliga eurotaxa som erbjuds 
roamingkunder bör avspegla en rimlig 
marginal i förhållande till kostnaden i 
grossistledet för att tillhandahålla 
roamingtjänsten, samtidigt som 
operatörerna tillåts att fortsätta att 
konkurrera genom att variera sitt utbud och 
anpassa prisstrukturen till 
marknadsförhållanden och konsumenternas 
preferenser. Skyddstaken bör sättas vid 
nivåer som inte leder till snedvridning av 
de konkurrensfördelar som följer av de
strukturella lösningarna och kan avskaffas 
så snart de strukturella lösningarna har 
börjat omsättas i konkreta resultat för 
kunderna. Denna regleringsmetod bör inte 
tillämpas på mervärdestjänster.

(28) Den tillfälliga eurotaxa som erbjuds 
roamingkunder bör avspegla en rimlig 
marginal i förhållande till kostnaden i 
grossistledet för att tillhandahålla 
roamingtjänsten, samtidigt som 
operatörerna tillåts att fortsätta att 
konkurrera genom att variera sitt utbud och 
anpassa prisstrukturen till 
marknadsförhållanden och konsumenternas 
preferenser. Syftet med skyddstaken bör 
vara ett konkurrenskraftigt resultat i 
fråga om strukturella lösningar och ha det 
slutliga målet att verkligen gynna 
konsumenterna. Skillnaden mellan taken 
i grossist- och slutkundsledet bör därför 
ge stort utrymme för nya konkurrenter att 
komma in på marknaden. Dessa tak kan 
avskaffas så snart de strukturella 
lösningarna har börjat omsättas i konkreta 
resultat för kunderna. Denna 
regleringsmetod bör inte tillämpas på 
mervärdestjänster.

Or. en

Motivering

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation uppgav nyligen 
i ett yttrande (juli 2011) att skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt utrymme 
mellan priserna i grossist- och slutkundsledet så att konkurrenter kan komma in på 
marknaden. Detta skulle bidra till att främja konkurrens och i sin tur leda till bättre priser för 
konsumenterna.
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Ändringsförslag 56
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Under övergångsperioden med 
säkerhetstak bör varje konsument ha 
möjlighet att utan tilläggsavgifter eller 
förhandsvillkor välja en enkel roamingtaxa 
som inte överstiger de reglerade taxorna. 
En rimlig marginal mellan kostnaderna i 
grossistledet och priserna i slutkundsledet 
bör garantera operatörerna täckning för 
samtliga specifika roamingkostnader i 
slutkundsledet, inklusive en rimlig andel av 
marknadsföringskostnaderna och 
subventionering av telefonapparater, 
samtidigt som tillräckligt mycket bör 
återstå för att ge dem en rimlig vinst. En 
tillfällig eurotaxa utgör ett lämpligt medel 
för att ge både konsumenten skydd och 
operatören flexibilitet. I linje med nivån i 
grossistledet bör eurotaxans högsta tillåtna 
nivåer sänkas årligen.

(32) Under övergångsperioden med 
säkerhetstak fram till 2015, då 
roamingtaxorna tillfälligt får vara högre 
än de nationella taxorna, bör varje 
konsument ha möjlighet att utan 
tilläggsavgifter eller förhandsvillkor välja 
en enkel roamingtaxa som inte överstiger 
de reglerade taxorna. En rimlig marginal 
mellan kostnaderna i grossistledet och 
priserna i slutkundsledet bör garantera 
operatörerna täckning för samtliga 
specifika roamingkostnader i 
slutkundsledet, inklusive en rimlig andel av 
marknadsföringskostnaderna och 
subventionering av telefonapparater, 
samtidigt som tillräckligt mycket bör 
återstå för att ge dem en rimlig vinst. En 
tillfällig eurotaxa utgör ett lämpligt medel 
för att ge både konsumenten skydd och 
operatören flexibilitet. I linje med nivån i 
grossistledet bör eurotaxans högsta tillåtna 
nivåer årligen sänkas tillräckligt mycket 
för att 2015 hamna på samma nivå som 
de nationella taxorna.

Or. nl

Ändringsförslag 57
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder få 
fullständig information om utbudet av 

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder på ett 
tydligt och begripligt sätt få fullständig 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 58
Robert Rochefort

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. 

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder få 
fullständig information om utbudet av 
roamingtaxor inom unionen, inklusive de 
taxor som överensstämmer med eurotaxan. 
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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 
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.

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 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Damien Abad

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

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 60
Robert Rochefort

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.

Or. fr

Motivering

Den nya uppsättningen bestämmelser måste erbjuda en hög skyddsnivå för konsumenterna i 
Europeiska unionen, inte bara en gemensam nivå.
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Ändringsförslag 61
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa, med undantag endast för en 
möjlighet att ta ut en inledande avgift för 
högst 30 sekunder för ringda samtal.
Detta kommer att göra det möjligt för 
operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa. När det gäller mottagna 
eurotaxasamtal kan inget första 
debiteringsintervall motiveras, eftersom 
den underliggande grossistkostnaden tas ut 
per sekund och alla särskilda 
öppningskostnader redan täcks av 
mobiltermineringstaxan.

Or. en

Motivering

En inledande avgift för högst 30 sekunder för ringda samtal bör inte vara tillåten eftersom det 
inte finns skäl för en sådan avgift.

Ändringsförslag 62
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
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vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa, med undantag endast för en 
möjlighet att ta ut en inledande avgift för 
högst 30 sekunder för ringda samtal. 
Detta kommer att göra det möjligt för 
operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.

vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa. Detta kommer att göra det 
möjligt för operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.

Or. nl

Ändringsförslag 63
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa, med undantag endast för en 
möjlighet att ta ut en inledande avgift för 
högst 30 sekunder för ringda samtal. 
Detta kommer att göra det möjligt för 
operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa. Detta kommer att göra det 
möjligt för operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.
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Or. en

Ändringsförslag 64
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund för alla samtal som omfattas av en 
eurotaxa, med undantag endast för en 
möjlighet att ta ut en inledande avgift för 
högst 30 sekunder för ringda samtal.
Detta kommer att göra det möjligt för 
operatörerna att täcka rimliga 
öppningskostnader samt ge flexibilitet att 
konkurrera genom att erbjuda kortare 
debiteringsintervall. När det gäller 
mottagna eurotaxasamtal kan dock inget 
första debiteringsintervall motiveras, 
eftersom den underliggande 
grossistkostnaden tas ut per sekund och 
alla särskilda öppningskostnader redan 
täcks av mobiltermineringstaxan.

(41) Leverantörerna av reglerade 
roamingsamtal i slutkundsledet bör därför 
vara tvungna att fakturera sina kunder per 
sekund, från och med den första 
sekunden, för alla utgående och 
inkommande samtal som omfattas av en 
eurotaxa.

Or. fr

Ändringsförslag 65
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 66
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Den mest verkningsfulla och 
proportionella metoden för att reglera 
prisnivån för reglerade 
sms-roamingmeddelanden i grossistledet 
fram till dess att den strukturella 
lösningen har medfört tillräckligt hög 
konkurrens på roamingmarknaden, är att 
på gemenskapsnivå fastställa en högsta 
genomsnittlig avgift per sms som skickas 
från ett värdnät. Den genomsnittliga 
grossistavgiften bör gälla mellan två 
mobiloperatörer inom unionen under en 
angiven period.

(46) Den mest verkningsfulla och 
proportionella metoden för att reglera 
prisnivån för reglerade sms-
roamingmeddelanden i grossistledet, fram 
till dess att de nationella taxorna och 
roamingtaxorna stegvis hamnat på 
samma nivå 2015, är att på 
gemenskapsnivå fastställa en högsta 
genomsnittlig avgift per sms som skickas 
från ett värdnät. Den genomsnittliga 
grossistavgiften bör gälla mellan två 
mobiloperatörer inom unionen under en 
angiven period.

Or. nl

Ändringsförslag 67
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Till dess att de strukturella 
lösningarna får verkan bör den tillfälliga 
eurotaxan för sms hållas kvar på en 
skydds nivå som , utan att äventyra de 
redan existerande konsumentfördelarna, 
garanterar en tillräcklig marginal för 

(50) Fram till 2015, då de nationella 
taxorna och roamingtaxorna måste ligga 
på samma nivå, bör den tillfälliga 
eurotaxan för sms hållas kvar på en 
skyddsnivå som, utan att äventyra de redan 
existerande konsumentfördelarna, 
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operatörerna samtidigt som den på ett mer 
rimligt sätt avspeglar de underliggande 
slutkundskostnaderna.

garanterar en tillräcklig marginal för 
operatörerna samtidigt som den på ett mer 
rimligt sätt avspeglar de underliggande 
slutkundskostnaderna.

Or. nl

Ändringsförslag 68
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 55

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 ligga på en 
alldeles för hög nivå, något som inte 
återspeglas i kostnadsstrukturen för 
roamingtjänster, vilket leder till 
överdrivna vinster.

Or. nl

Ändringsförslag 69
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 55

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 
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alldeles för höga och står inte i proportion 
till de verkliga produktionskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 70
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Leverantörer av roamingtjänster bör 
inte ta betalt av roamingkunden för 
eventuella reglerade dataroamingtjänster, 
om inte – och fram till dess att –
roamingkunden godkänner 
tillhandahållandet av tjänsten.

(57) Leverantörer av roamingtjänster bör 
inte ta betalt av roamingkunden för 
eventuella reglerade dataroamingtjänster, 
om inte – och fram till dess att –
roamingkunden godkänner 
tillhandahållandet av tjänsten. Vidare bör 
kunder som samtycker till 
tillhandahållandet av sådana tjänster 
göras medvetna om att smarttelefoner 
utan kundens vetskap kan överföra data
vid roaming. De bör utan kostnad 
informeras om hur sådan överföring kan 
förhindras.

Or. fr

Motivering

Många konsumenter är inte medvetna om att deras smarttelefon själv ansluter sig till ett 
nätverk för uppdatering eller helt enkelt för att vissa mobila applikationer ska fungera. Detta 
kan ofta leda till att de får telefonräkningar på hundratals euro. Konsumentera bör skyddas 
bättre mot denna risk och informeras bättre om hur man undviker den.

Ändringsförslag 71
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 59
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Innan den strukturella lösningen har 
medfört en tillräckligt hög nivå av 
konkurrens bör det, liksom enligt de 
regleringsåtgärder som redan införts för 
samtals- och sms-roamingtjänster, vara 
mest verkningsfullt och proportionellt att 
reglera prisnivån för unionsomfattande 
dataroamingtjänster i slutkundsledet genom 
att införa en skyldighet för 
mobiloperatörerna att erbjuda sina 
roamingkunder en tillfällig eurotaxa för 
dataroaming som inte överskrider ett 
angivet pristak. Eurotaxan för dataroaming 
bör fastställas på en skyddsnivå som, utan 
att äventyra konsumentskyddet fram till 
dess att de strukturella lösningarna får 
verkan, garanterar en tillräcklig marginal 
för operatörerna samtidigt som den på ett 
mer rimligt sätt avspeglar de underliggande 
slutkundskostnaderna.

(59) Innan den strukturella lösningen har 
medfört en tillräckligt hög nivå av 
konkurrens bör det, liksom enligt de 
regleringsåtgärder som redan införts för 
samtals- och sms-roamingtjänster, vara 
mest verkningsfullt och proportionellt att 
reglera prisnivån för unionsomfattande 
dataroamingtjänster i slutkundsledet genom 
att införa en skyldighet för 
mobiloperatörerna att erbjuda sina 
roamingkunder en tillfällig eurotaxa för 
dataroaming som inte överskrider ett 
angivet pristak. Eurotaxan för dataroaming 
bör fastställas på en skyddsnivå som, fram 
till dess att roamingtaxorna 2015 
jämställts med de nationella taxorna, 
garanterar en tillräcklig marginal för 
operatörerna i förhållande till den verkliga 
kostnadsstrukturen, samtidigt som den på 
ett mer rimligt sätt avspeglar de 
underliggande slutkundskostnaderna.

Or. nl

Ändringsförslag 72
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Den tillfälliga eurotaxan för 
dataroaming som kan erbjudas 
roamingkunder bör därför avspegla en 
rimlig marginal i förhållande till 
kostnaderna för att tillhandahålla en 
reglerad dataroamingtjänst, samtidigt som 
operatörerna fritt får fortsätta att 
konkurrera genom att variera sitt utbud 
och anpassa prisstrukturen till 
marknadsförhållandena och 
konsumenternas preferenser. Ett sådant 

(60) Den tillfälliga eurotaxan för 
dataroaming som kan erbjudas 
roamingkunder bör därför avspegla en 
rimlig marginal i förhållande till 
kostnaderna för att tillhandahålla en 
reglerad dataroamingtjänst. Med hänsyn till 
de väntade minskningarna av de 
underliggande kostnaderna för 
tillhandahållande av dataroamingtjänster i 
slutkundsledet bör de maximala reglerade 
avgifter som tas ut enligt den tillfälliga 
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skyddstak bör sättas vid nivåer som inte 
leder till snedvridning av de 
konkurrensfördelar som följer av de 
strukturella lösningarna och kan 
avskaffas så snart de strukturella 
lösningarna har börjat omsättas i 
konkreta resultat för kunderna. Med 
hänsyn till de väntade minskningarna av de 
underliggande kostnaderna för 
tillhandahållande av dataroamingtjänster i 
slutkundsledet bör de maximala reglerade 
avgifter som tas ut enligt den tillfälliga 
eurotaxan för dataroaming vara på 
nedåtgående på samma sätt som inom 
ramen för den strategi som valts för 
samtals- och sms-roamingtjänster.

eurotaxan för dataroaming vara på 
nedåtgående på samma sätt som inom 
ramen för den strategi som valts för 
samtals- och sms-roamingtjänster, i 
riktning mot en enhetstaxa 2015.

Or. nl

Ändringsförslag 73
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att garantera att alla användare av 
mobil rösttelefoni kan dra nytta av denna 
förordning bör de tillfälliga 
prissättningskraven för slutkunder gälla 
oavsett om roamingkunden har ett 
kontantkort eller ett abonnemang hos 
hemmaleverantören och oavsett om 
hemmaleverantören har ett eget nät, är en 
mobil virtuell nätoperatör eller är 
återförsäljare av mobila taltelefonitjänster.

(64) För att garantera att alla användare av 
mobil rösttelefoni kan dra nytta av denna 
förordning bör de tillfälliga 
prissättningskraven för slutkunder gälla 
oavsett om roamingkunden har ett 
kontantkort eller ett abonnemang hos 
hemmaleverantören och oavsett om 
hemmaleverantören har ett eget nät eller är 
återförsäljare av mobila taltelefonitjänster.

Or. en

Ändringsförslag 74
Cornelis de Jong
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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 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 varje 
roamingtjänst (samtals-, sms- eller 
dataroaming).

utgår

Or. nl

Motivering

Faktum är att den prisnivå som anges i denna artikel är alldeles för hög, att den fortsätter att 
medföra överdrivna vinster för operatörerna och att den inte på ett tillräckligt sätt kommer 
att leda till den önskade konkurrens som framför allt måste råda på området för nyskapande 
tjänster och en ökning av andelen för den kraftigt växande marknaden för datatrafik. Sektorn 
kommer på detta sätta att tappa marknad genom att ta ut för höga priser.
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Ändringsförslag 75
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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

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

Or. en

Ändringsförslag 76
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 67
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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 ringda och 
mottagna roamingsamtal både i och 
utanför 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 ett land 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 de
besökta länderna. 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.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla roamingtjänster utanför unionen.

Ändringsförslag 77
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 
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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.

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. Denna begäran om att 
välja bort tjänsten bör emellertid gälla 
endast för den medlemsstat man besöker 
och bör inte automatiskt vara tillämplig i 
hela Europeiska unionen, om inte 
konsumenten uttryckligen har begärt det.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 
transparenta 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 79
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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 skriftlig information till dessa 
kunder, i vilken villkoren för eurotaxan och 
rätten att byta till eller från eurotaxan 
beskrivs.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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, 
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.

(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, 
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.

Or. en

Ändringsförslag 81
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 69
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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, 
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.

(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, 
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 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.

Or. en

Ändringsförslag 82
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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. 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.

Or. en
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Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla roamingtjänster utanför unionen.

Ändringsförslag 83
Robert Rochefort

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 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, och på ett sådant sätt 
att den är lättåtkomlig vid en senare 
tidpunkt.

Or. fr

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 84
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) I syfte att göra det lättare för kunderna (71) I syfte att göra det lättare för kunderna 
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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.

att förstå de ekonomiska konsekvenserna 
av utnyttjandet av 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.

Or. en

Ändringsförslag 85
Robert Rochefort

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.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för (72) Dessutom bör mobiloperatörerna, för 
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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.

att förhindra oväntat höga räkningar för 
dataroamingtjänster både i och 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 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.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla roamingtjänster utanför unionen.

Ändringsförslag 87
Robert Rochefort

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 

(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 
som sänds när detta tak snart är nått och i 
ett format som man kan ta del av igen i ett 
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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.

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 
format som man kan ta del av igen i 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.

Or. fr

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 88
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 72a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72a) Eftersom det i befintlig 
EU-lagstiftning saknas bestämmelser om 
begränsning av obehagliga 
överraskningar på räkningen vid roaming 
utanför unionen bör konsumenterna i 
samband med roaming utanför unionen i 
framtiden informeras om gällande 
roamingpriser samt omfattas av de 
bestämmelser om obehagliga 
överraskningar på räkningen som gäller i 
samband med roaming inom unionen.
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Or. da

Ändringsförslag 89
Cornelis de Jong

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 
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.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 90
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 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 

(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 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 
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ytterligare skydd mot höga priser för 
sådana tjänster. Av dessa skäl bör 
bestämmelserna om kostnadstak inte vara 
tillämpliga för kunder med kontantkort.

ytterligare skydd mot höga priser för 
sådana tjänster. Av dessa skäl bör 
bestämmelserna om kostnadstak inte vara 
tillämpliga för kunder med kontantkort, 
utom i fall där konsumenterna har valt ett 
system där krediten automatiskt fylls på.

Or. en

Ändringsförslag 91
Robert Rochefort

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 
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.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 92
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 80

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(80) Skyddstaken i slutskundsledet bör (80) Skyddstaken i slutskundsledet bör 
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sättas vid tillräckligt höga nivåer som inte 
snedvrider de strukturella lösningarnas 
potentiella konkurrensfördelar och kan
avskaffas så snart de strukturella 
strategierna blir verkningsfulla och har 
möjliggjort utvecklingen av en verklig 
inre marknad. Därför bör skyddstaken i 
slutkundsledet följa en nedåtgående trend 
och slutligen avskaffas.

kunna avskaffas så snart regleringen leder 
till att nationella taxor och roamingtaxor 
ligger på samma nivå 2015. Därför bör 
skyddstaken i slutkundsledet följa en 
nedåtgående trend och slutligen avskaffas.

Or. nl

Ändringsförslag 93
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
till och kvaliteten på tjänster som kan 
fungera som alternativ till roaming (till 
exempel tillträde via WIFI).

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Skäl 81a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(81a) Syftet med översynen av denna 
förordning bör vara att skapa en ännu 
mer integrerad marknad för 
telekommunikationstjänster i Europa och 
att ge operatörerna bättre möjligheter att 
tillhandahålla 
telekommunikationstjänster och 
kunderna bättre möjligheter att använda 
dem. Därför bör de återstående hindren 
avlägsnas. För att komplettera reglerna 
om roamingtjänsttillträde i grossistledet 
bör kommissionen och Berec vidta 
nödvändiga åtgärder för att ytterligare 
harmonisera de nationella regelverken för 
telekommunikation, förbättra villkoren 
för operatörer att ta sig in på marknaden i 
alla medlemsstater och harmonisera 
uppsägningsavgifterna i hela unionen. 
För att främja en verklig inre marknad 
för telekommunikationstjänster över 
gränserna bör kommissionen och Berec 
lägga fram ett förslag om nya regler för 
tillträde till nya 4G-/LTE-nät, så att 
mobila enheter kan kopplas upp mot den 
operatörs accessnät som kan ge den 
avtalade signalstyrkan om den 
tjänsteleverantör som avtalet ingåtts med 
inte kan göra detta, och om att det inte 
ska tas ut någon extra kostnad av kunden 
om en annan operatörs nät används. Som 
ett komplement till denna förordning bör 
kommissionen lägga fram ett liknande 
lagstiftningsförslag om priserna för 
telefonsamtal över gränserna och sms 
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som skickas mellan medlemsstater som 
inte omfattas av denna förordning. 
Kommissionen bör också aktivt sträva 
efter att utvidga tillämpningsområdet för 
de regler som fastställs i denna 
förordning till att även omfatta andra 
länder utanför unionen, särskilt sådana 
som gränsar till unionen och 
kandidatländer, genom att ingå bilaterala 
eller multilaterala avtal.

Or. en

Ändringsförslag 95
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en 
gemensam metod för att se till att 
användare av allmänna mobila 
kommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser när 
de ringer eller tar emot samtal, när de 
skickar eller tar emot sms-meddelanden 
och när de använder datatjänster, och 
metoden ska på så sätt bidra till en 
välfungerande inre marknad och 
samtidigt åstadkomma en hög 
konsumentskyddsnivå, främja konkurrens 
och insyn på marknaden och skapa både 
incitament för innovation och valfrihet 
för konsumenterna.

Genom denna förordning införs en 
gemensam metod för att få till stånd en 
verklig inre marknad för 
mobilkommunikation. Det första steget är 
att införa en övergångsperiod för att se till 
att användare av allmänna mobila 
kommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser när 
de ringer eller tar emot samtal, när de 
skickar eller tar emot sms-meddelanden 
och när de använder datatjänster. Det 
andra steget är att vidta nödvändiga 
åtgärder som gör att man kan ta bort 
roamingkonceptet i hela unionen och 
garantera identiska priser överallt i 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom denna förordning införs en 
gemensam metod för att se till att 
användare av allmänna mobila 
kommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser när 
de ringer eller tar emot samtal, när de 
skickar eller tar emot sms-meddelanden 
och när de använder datatjänster, och 
metoden ska på så sätt bidra till en 
välfungerande inre marknad och 
samtidigt åstadkomma en hög 
konsumentskyddsnivå, främja konkurrens 
och insyn på marknaden och skapa både 
incitament för innovation och valfrihet 
för konsumenterna.

Genom denna förordning införs en 
gemensam metod för att få till stånd en 
verklig inre marknad för 
mobilkommunikation. Det första steget är 
att införa en övergångsperiod för att se till 
att användare av allmänna mobila 
kommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser när 
de ringer eller tar emot samtal, när de 
skickar eller tar emot sms-meddelanden 
och när de använder datatjänster. Det 
andra steget är att vidta nödvändiga 
tekniska och strukturella åtgärder som 
gör att man kan ta bort roamingkonceptet 
i hela unionen och garantera identiska 
priser överallt i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 97
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler som 
garanterar att roamingtjänster säljs 
separat från nationella 
mobilkommunkationstjänster och det 
fastställs villkor för tillträde på 
grossistnivå till allmänna mobiltelefonnät 
i syfte att tillhandahålla roamingtjänster. 
Det fastställs också tillfälliga regler för de 
avgifter som får tas ut av mobiloperatörer 

Målet med denna förordning är att 
åstadkomma en stegvis sänkning av taken 
för taxorna i syfte att se till att de 
nationella taxorna och roamingtaxorna 
för samtal, sms-meddelanden och 
datakommunikation 2015 ligger på 
samma nivå, i enlighet med vad som 
överenskommits i den digitala agendan 
för Europa. Det fastställs också tillfälliga 
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för tillhandahållandet av unionsomfattande 
roamingtjänster för rösttelefonisamtal som 
rings och tas emot inom unionen, för sms-
meddelanden som sänds och tas emot inom 
unionen och för 
datakommunikationstjänster som används 
av roamingkunder i ett mobilt 
kommunikationsnät i en annan 
medlemsstat. Den gäller både för de 
avgifter som tas ut mellan nätoperatörer i 
grossistledet och de avgifter som tas ut av 
hemmaleverantörer i slutkundsledet.

regler för de avgifter som får tas ut av 
mobiloperatörer för tillhandahållandet av 
unionsomfattande roamingtjänster för 
rösttelefonisamtal som rings och tas emot 
inom unionen, för sms-meddelanden som 
sänds och tas emot inom unionen och för 
datakommunikationstjänster som används 
av roamingkunder i ett mobilt 
kommunikationsnät i en annan 
medlemsstat. Den gäller både för de 
avgifter som tas ut mellan nätoperatörer i 
grossistledet och de avgifter som tas ut av 
hemmaleverantörer i slutkundsledet.

Or. nl

Ändringsförslag 98
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs regler som 
garanterar att roamingtjänster säljs 
separat från nationella 
mobilkommunkationstjänster och det 
fastställs villkor för tillträde på 
grossistnivå till allmänna mobiltelefonnät 
i syfte att tillhandahålla roamingtjänster.
Det fastställs också tillfälliga regler för de 
avgifter som får tas ut av mobiloperatörer 
för tillhandahållandet av unionsomfattande 
roamingtjänster för rösttelefonisamtal som 
rings och tas emot inom unionen, för 
sms-meddelanden som sänds och tas emot 
inom unionen och för data 
kommunikationstjänster som används av 
roamingkunder i ett mobilt 
kommunikationsnät i en annan 
medlemsstat. Den gäller både för de 
avgifter som tas ut mellan nätoperatörer i 
grossistledet och de avgifter som tas ut av 
hemmaleverantörer i slutkundsledet.

Det fastställs tillfälliga regler för de 
avgifter som får tas ut av mobiloperatörer 
för tillhandahållandet av unionsomfattande 
roamingtjänster för rösttelefonisamtal som 
rings och tas emot inom unionen, för sms-
meddelanden som sänds och tas emot inom 
unionen och för data 
kommunikations tjänster som används av 
roamingkunder i ett mobilt 
kommunikationsnät i en annan 
medlemsstat. Den gäller både för de 
avgifter som tas ut mellan nätoperatörer i 
grossistledet och de avgifter som tas ut av 
hemmaleverantörer i slutkundsledet.
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Or. en

Ändringsförslag 99
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att separera försäljningen av 
roamingtjänster och nationella 
mobilkommunikationstjänster är ett 
tillfälligt och intermediärt steg för att öka 
konkurrensen så att man kan sänka 
roamingpriserna för kunderna i syfte att 
uppnå en gemensam mobilmarknad i EU 
utan differentiering mellan nationella 
taxor och roamingtaxor.

Or. en

Ändringsförslag 100
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 både i och utanför 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Anna Hedh
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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 unionsomfattande roamingtjänster både 
i och utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 
de referensvalutakurser tillämpas 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 valutor 
än euron.

Or. pl
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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 103
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) eurotaxa: varje taxa upp till den högsta 
avgiften enligt artikel 7 som en 
hemmaleverantör får ta ut för 
tillhandahållande av reglerade 
roamingsamtal i enlighet med den artikeln,

a) eurotaxa: varje taxa upp till den högsta 
avgiften enligt artikel 7 som en 
hemmaleverantör får ta ut för 
tillhandahållande av reglerade 
roamingsamtal i enlighet med den artikeln; 
denna taxa ska 2015 ligga på samma nivå 
som den taxa som gäller på den nationella 
marknaden,

Or. nl

Ändringsförslag 104
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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: ett företag som 
levererar unionsomfattande 
roamingtjänster till en kund, antingen via 
ett eget nät eller i egenskap av 
återförsäljare,

Or. en
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Ändringsförslag 105
Damien Abad

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 
mobil virtuell nätoperatör eller 
återförsäljare; hit räknas även alla andra 
leverantörer av roamingtjänster,

Or. fr

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 106
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

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. 

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. 
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En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte 
överföring eller mottagande av reglerade 
roamingsamtal eller sms-meddelanden, 
men däremot överföring och mottagande 
av mms-meddelanden,

En reglerad dataroamingtjänst omfattar inte 
överföring eller mottagande av reglerade 
roamingsamtal eller sms-meddelanden, och 
inte heller överföring och mottagande av 
mms-meddelanden,

Or. en

Motivering

Avgiften för slutkunders mms tas (precis som sms) ut i pris per enhet och inte i förhållande till 
storlek. Mms bör därför inte omfattas av tillämpningsområdet för dataroaming.

Ändringsförslag 107
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

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, sms-meddelanden eller
mms-meddelanden,

Or. en

Motivering

Avgiften för mms tas i regel ut per meddelande, dvs. inte på grundval av den datatrafik som 
genereras. De behandlas därför på liknande sätt som sms-meddelanden, vilket talar för ett 
undantag från definitionen av roaming.

Ändringsförslag 108
Amalia Sartori, Lara Comi
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

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),

Or. en

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 109
Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k

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 

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 
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roamingsamtal eller sms-meddelanden, 
men däremot överföring och mottagande 
av mms-meddelanden,

roamingsamtal eller sms-meddelanden, 
tjänster av typen maskin till maskin eller
mms-meddelanden,

Or. fr

Motivering

La régulation proposée pour les données en itinérance n’est pas pertinente pour des trafics 
spécifiques tels que les services de type « machines à machines », où il n’y a pas d’utilisateur 
final au sens légal du terme. Il n’est donc ni pertinent ni applicable d’imposer une obligation 
visant à mettre en place des mécanismes préventifs pour ce type de trafic (cf. également le 
rapport de l’ORECE daté d’août 2011, p 32). En ce qui concerne les MMS, il n’est pas 
possible de leur appliquer ces mécanismes préventifs car, contrairement aux données, ils ne 
sont généralement pas facturés en fonction du volume de trafic. Il serait donc justifié de les 
exclure du mécanisme de coupure des transferts de données (cf. également le rapport de 
l’ORECE daté d’août 2011, p 33). Les mêmes arguments sont valables pour ce qui est de la 
régulation tarifaire.

Ändringsförslag 110
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 111
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m
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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 mobil virtuell nätoperatör eller 
återförsäljare,

Or. en

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.

Ändringsförslag 112
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 utan 
diskriminering göra faciliteter och/eller 
tjänster tillgängliga för ett annat företag i 
syfte att tillhandahålla roamingtjänster till 
kunder i slutkundsledet,

Or. en

Ändringsförslag 113
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led o
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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

Or. en

Motivering

Förordningen bör vara teknikneutral så att det inte förekommer lagstiftning som är inaktuell 
redan när den genomförs.

Ändringsförslag 114
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Or. en

Motivering

Förordningen bör hållas neutral när det gäller den tekniska lösningen för strukturella 
åtgärder, och riktlinjerna för genomförandet bör överlåtas till kommissionen och Berec i 
samarbete med näringslivet. En förkonfigurerad EU-roamingprofil skulle underförstått 
föreslå en viss teknisk lösning.

Ändringsförslag 115
Lara Comi
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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

Or. it

Motivering

Detta led bör utgå, så att man avlägsnar hänvisningen till ytterligare en profil. Operatörerna 
bör också ha möjlighet att erbjuda sina egna roamingtjänster inom samma profil.

Ändringsförslag 116
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 117
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1



PE478.641v01-00 60/181 AM\888019SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
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.

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer 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 att driva in andra 
kostnader med anknytning till 
tillhandahållandet av 
roamingtjänsttillträde i grossistledet av 
mobilnätsoperatören.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 118
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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roamingtjänsttillträde i grossistledet, 
exempelvis faktureringstjänster eller 
kundservice.

Or. en

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 
tillhandahålla ett faktureringssystem utöver det rena grossisttillträdet till det reglerade priset. 
Hemmaleverantören bör få ersättning för sådana tilläggstjänster.

Ändringsförslag 119
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska 
beviljas inom två månader från 
mottagandet av nätverksoperatörens 
ansökan.

3. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska 
beviljas inom sex månader från 
mottagandet av nätverksoperatörens 
ansökan.

Or. en

Motivering

Kommissionens föreslagna tvåmånadersperiod för att bevilja roamingtjänsttillträde i 
grossistledet är alltför restriktiv, eftersom det utan operatörernas förskyllan kan uppstå 
tekniska problem som gör det omöjligt att genomföra detta i tid.

Ändringsförslag 120
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Separat försäljning av roamingtjänster
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1. Hemmaleverantörer ska se till att deras 
abonnenter har möjlighet att få tillträde 
tills samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster som erbjuds av 
alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.
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.
3. Kundens val av en alternativ leverantör 
av roamingtjänster ska inte medföra att 
några abonnemangsavgifter eller andra 
fasta eller återkommande avgifter tas ut 
av hemmaleverantören och ska vara 
möjligt att förena med avgiftsplanen i 
slutkundsledet. 
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 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.
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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.
6. Hemmaleverantören eller 
värdnätsoperatören får inte ändra de
tekniska egenskaperna hos 
roamingtjänster som tillhandahålls av en 
alternativ leverantör av roamingtjänster 
på ett sätt som gör att de skiljer sig från de 
tekniska egenskaperna, däribland 
kvalitetsparametrarna, hos 
roamingtjänster som tillhandahålls av den 
operatör som tillhandahåller nationella 
mobilkommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 121
Cornelis de Jong

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 

utgår
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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.

Or. nl

Ändringsförslag 122
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 mars 2014 ska 
hemmaleverantörerna inom fyra månader 
från den dagen 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.

Or. en

Motivering

Denna ändring kommer att bidra till att man kan se resultatet på marknaden redan före 
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semesterperioden.

Ändringsförslag 123
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 juni 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 
roamingtjänster från en alternativ 
leverantör av roamingtjänster.
Hemmaleverantörerna ska senast 
den 1 juni 2014 informera alla sina 
roamingkunder om denna rätt.

Or. en

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 124
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kundens val av en alternativ leverantör 
av roamingtjänster ska inte medföra att 
några abonnemangsavgifter eller andra 
fasta eller återkommande avgifter tas ut 
av hemmaleverantören och ska vara 
möjligt att förena med avgiftsplanen i 
slutkundsledet.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 125
Cornelis de Jong

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 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.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 126
Christel Schaldemose
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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 
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.

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 
roamingdelen; övergången ska ske inom en 
arbetsdag, 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.

Or. en

Motivering

Det verkar inte finnas något skäl för att den föreslagna tidsfristen för att byta till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster ska vara fem dagar.

Ändringsförslag 127
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
roamingdelen; övergången ska ske inom 
fem arbetsdagar, med undantag för det fall 

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 
roamingdelen; övergången ska ske inom 
tre arbetsdagar, med undantag för det fall 
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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.

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 
två månader.

Or. en

Ändringsförslag 128
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

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 
roamingdelen; övergången ska ske inom 
två 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.

Or. en

Motivering

En kortare tidsfrist för att byta leverantör av roamingtjänster ökar konkurrensen och är mer 
konsumentvänlig.
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Ändringsförslag 129
George Lyon

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 
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.

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 
restriktioner rörande några andra delar av 
abonnemanget än roamingdelen; 
övergången ska ske snarast möjligt, 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 
två månader.

Or. en

Motivering

När det gäller tidsfristen för att byta till en alternativ leverantör av roamingtjänster föreslår 
vi att det i förordningen talas om ”snarast möjligt”. Minimiperioden kan sedan fastställas i 
riktlinjerna från Berec, som lämpar sig bäst för särskilda tekniska genomförandekriterier. 
Denna ordalydelse är i linje med den som används för portering av mobiltelefonnummer i 
direktivet om samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag 130
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4
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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 
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.

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 
restriktioner rörande några andra delar av 
abonnemanget än roamingdelen; 
övergången ska ske snarast möjligt, 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 
två månader.

Or. en

Ändringsförslag 131
Morten Løkkegaard

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 
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 

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 
roamingdelen; övergången ska ske inom en 
arbetsdag, 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 
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övergången från det gamla till det nya 
abonnemanget för roamingtjänster under 
en specificerad period som får vara högst 
tre månader.

övergången från det gamla till det nya 
abonnemanget för roamingtjänster under 
en specificerad period som får vara högst 
tre månader.

Or. en

Ändringsförslag 132
Robert Rochefort

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 
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.

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 
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 
en månad från och med den dag då 
begäran ingetts.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen på tre månader verkar överdrivet lång och olämplig med tanke på konsumenteras 
behov. Dessa kommer att försöka välja den operatör som verkar erbjuda dem det bästa 
avtalet när det gäller deras roamingförbrukning då de lämnar sitt hemland. Endast få 
konsumenter kommer att kunna förutse detta mer än tre månader i förväg.
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Ändringsförslag 133
Christian Engström, Emilie Turunen

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 134
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 

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 de får 
inte hindra ingåendet av ett avtal med en 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Även om kunderna bör informeras om alternativa leverantörer av roamingtjänster kan man 
inte kräva att operatörerna ska underlätta att sådana avtal ingås med konkurrenter. De bör 
emellertid heller inte hindra sådana avtal.

Ändringsförslag 135
Robert Rochefort

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 i ett hållbart 
medieformat ge varje kund fullständig och 
enskild information om möjligheten att 
välja en alternativ leverantör av 
roamingtjänster och inte förhindra
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 får inte 
begränsa eller hindra återförsäljare som 
fungerar som deras försäljningsställen när 
det gäller att erbjuda avtal om separata 
roamingtjänster med alternativa 
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leverantörer av roamingtjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 136
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Fram till den 1 juli 2013 får 
operatörerna hos sitt nationella 
tillsynsorgan ansöka om undantag från 
skyldigheten att sälja roamingtjänster 
separat. Ett undantag ska beviljas om 
operatören förbinder sig att från och med 
den 1 juni 2014 erbjuda alla sina kunder 
roamingtaxor som är lika höga som deras
nationella taxor eller som är högst 10 % 
högre än deras nationella taxor. 
Operatörerna får också erbjuda en taxa 
som består av en extra grundavgift per 
månad som täcker alla roamingkostnader 
om de kan visa att de genomsnittliga 
roamingkostnaderna för den aktuella 
kundgruppen (företagskunder, kunder 
med kontantkort och kunder med 
abonnemang) inte kommer att öka med 
mer än 10 %. Om det nationella 
tillsynsorganet beviljar undantaget ska 
punkterna 1–5 inte vara tillämpliga på 
den operatören och dess kunder. 
Operatörer ska efter att ha beviljats 
undantag informera det nationella 
tillsynsorganet om alla ändringar de gör i 
sina erbjudanden. Det nationella 
tillsynsorganet ska upphäva undantaget 
om de ändrade erbjudandena inte längre 
uppfyller villkoren i denna punkt. 
Operatören ska underrättas om 
undantaget eventuellt kommer att 
upphävas och få tre månader på sig att 
anpassa sina erbjudanden. En operatör 
som fått sitt undantag upphävt ska inom 
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ett år efter upphävandet genomföra 
punkterna 1–5. De nationella 
tillsynsorganen ska underrätta 
Europeiska kommissionen om eventuella 
undantag som beviljas eller upphävs.

Or. en

Motivering

Operatörerna bör ges möjlighet att tillämpa mycket lägre priser än de pristak som anges i 
förordningen. Målet i den digitala agendan för Europa skulle i ett sådant fall uppnås, och 
därför bör den aktuella operatören undantas från de kostnader och den byråkrati som följer 
av separat försäljning av roamingtjänster.

Ändringsförslag 137
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Skyldigheterna enligt punkterna 1–6 i 
denna artikel och artikel 5 ska inte gälla 
hemmaleverantörer som erbjuder alla 
sina abonnenter roamingtaxor som ligger 
påtagligt nära de taxor som 
roamingkunden måste betala för 
nationella samtals-, sms- och datatjänster 
per den 1 juli 2014.
Efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen ska 
Berec, inom en rimlig tidsperiod och 
högst tre månader efter det att denna 
förordning antagits, fastställa riktlinjer 
för definitionen av roamingtaxor som 
ligger påtagligt nära nationella taxor.

Or. en

Motivering

Detta skulle medge en betydande sänkning av roamingtaxorna utan att man nödvändigtvis 
måste investera i den strukturella lösningen. Ett sådant undantag från den allmänna regeln är 
motiverad så länge det går att uppnå målet om lägre konsumentpriser.
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Ändringsförslag 138
Damien Abad

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en kund får ett erbjudande av sin 
hemmaleverantör om roamingtaxor som 
ligger påtagligt nära de taxor som gäller 
för kundens nationella samtals-, sms- och 
datatjänster, ska operatören inte vara 
skyldig att ge sin kund möjlighet att få 
tillträde till samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster från en alternativ 
roamingoperatör som har beviljats 
tillträde för att tillhandahålla separata 
roamingtjänster i enlighet med 
punkterna 1–6 i denna artikel och 
artikel 5. Efter samråd med berörda 
aktörer och i nära samarbete med 
kommissionen ska Berec, inom en rimlig 
tidsperiod och högst tre månader efter det 
att denna förordning har antagits, 
fastställa riktlinjer för definitionen av 
roamingtaxor som ligger påtagligt nära 
nationella taxor.

Or. en

Motivering

In line with the “key performance target” specified in the digital agenda, the convergence 
between national and roaming prices is identified as a long term political objective. Some 
operators seem ready to provide their customers with roaming tariffs close to national tariffs 
to avoid investing in the implementation of the decoupling measures. This could directly 
benefit consumers, without entering into a separate contract for roaming services. In concrete 
terms, operators allowing for example the use of a significant part of the national services 
included in their packaged offers for roaming services, or applying a moderate additional 
cost for the provision of roaming services, could benefit from such an exemption. This 
exemption would apply on an offer by offer basis and the conditions to meet would be 
sufficiently stringent for the customer not to be affected by the loss of the option to opt for an 
alternative operator as regards roaming services.
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Ändringsförslag 139
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. När en kund får ett erbjudande från 
sin hemmaleverantör om roamingtaxor 
som ligger tillräckligt nära de taxor för 
nationella samtals-, sms- och datatjänster 
som gäller för kunden, ska operatören 
inte vara skyldig att ge sin kund möjlighet 
att få tillträde till samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster från en alternativ 
roamingoperatör. Efter samråd med 
berörda aktörer och i nära samarbete med 
kommissionen ska Berec, inom en rimlig 
tidsperiod och högst tre månader efter det 
att denna förordning antagits, fastställa 
riktlinjer för definitionen av 
roamingtaxor som ligger nära nationella 
taxor.

Or. en

Ändringsförslag 140
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Från och med den 1 juli 2014 ska 
priserna i slutkundsledet för samtals-, 
sms- och dataanvändning vara identiska, 
oavsett om kunden är roamingkund eller 
inte.
De pristak i slutkundsledet som fastställs i 
artiklarna 7, 9 och 12 ska gälla till och 
med den 30 juni 2016.
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Or. en

Ändringsförslag 141
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Från och med den 1 juli 2014 ska 
priserna i slutkundsledet för samtals-, 
sms- och dataanvändning vara identiska, 
oavsett om kunden är roamingkund eller 
inte.
De pristak i slutkundsledet som fastställs i 
artiklarna 7, 9 och 12 ska gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 142
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Skyldigheterna enligt punkterna 1–6 i 
artiklarna 4 och 5 ska inte gälla 
hemmaleverantörer som erbjuder alla 
sina abonnenter roamingtaxor som ligger 
påtagligt nära de taxor som
roamingkunden måste betala för 
nationella samtals-, sms- och datatjänster 
per den 1 juli 2014.
Efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen ska 
Berec, inom en rimlig tidsperiod och 
högst tre månader efter det att denna 
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förordning har antagits, fastställa 
riktlinjer för definitionen av 
roamingtaxor som ligger påtagligt nära 
nationella taxor.

Or. en

Ändringsförslag 143
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Facilitet för separat försäljning av 
roamingtjänster
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 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.
Efter samråd med berörda aktörer och i 
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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.
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.

Or. nl

Ändringsförslag 144
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår

Facilitet för separat försäljning av 
roamingtjänster
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 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 
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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.
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.
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.

Or. en

Ändringsförslag 145
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 

För att säkra utvecklingen av en tillfällig 
inre roamingmarknad, ska genomförandet 
av de tekniska lösningarna för faciliteten 
för separat försäljning av roamingtjänster 
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samtidigt i hela unionen. ske samtidigt i hela unionen och uppfylla 
följande kriterier:
a) Varje teknisk lösning ska vara 
kostnadseffektiv.
b) Lösningen ska vara utformad på ett 
kundvänligt sätt.
c) Lösningen ska medge maximal 
interoperabilitet.
d) Lösningen ska medge automatisk 
uppkoppling mot den lokala operatörens 
nät (s.k. lokal break-out) för 
dataanvändning på ett kundvänligt sätt.
e) Lösningen ska innebära att konceptet 
med nätneutralitet respekteras vid all 
dataanvändning, särskilt i fråga om 
tillgång till IP-telefoni och liknande 
tjänster.
f) Kunderna ska ha möjlighet att snabbt 
och enkelt byta till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster eller mellan 
alternativa leverantörer av 
roamingtjänster utan att behöva byta 
mobilnummer.
g) Unionsmedborgare som befinner sig i 
tredjeländer och tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i unionen får inte 
hindras från att använda roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 146
Sylvana Rapti, Bernadette Vergnaud

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 

För att säkra utvecklingen av en tillfällig 
inre roamingmarknad, ska genomförandet 
av de tekniska lösningarna för faciliteten 
för separat försäljning av roamingtjänster 
ske samtidigt i hela unionen och uppfylla 
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samtidigt i hela unionen. följande kriterier:
a) Varje teknisk lösning ska vara 
kostnadseffektiv.
b) Lösningen ska vara utformad på ett 
kundvänligt sätt.
c) Lösningen ska medge maximal 
interoperabilitet.
d) Lösningen ska innebära att konceptet 
med nätneutralitet respekteras vid all 
dataanvändning, särskilt i fråga om 
tillgång till IP-telefoni och liknande 
tjänster.
e) Kunderna ska ha möjlighet att snabbt 
och enkelt byta till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster eller mellan 
alternativa leverantörer av 
roamingtjänster utan att behöva byta 
mobilnummer.
f) Unionsmedborgare som befinner sig i 
tredjeländer får inte hindras från att 
använda roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 147
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter som uppfyller kriterierna i 
punkt 1 införts senast den 1 mars 2014, så 
att kunderna kan använda nationella 
mobiltjänster och de separata 
roamingtjänster som erbjuds av en 
alternativ roamingoperatör utan att behöva 
byta mobilnummer. Prissättningen för 
samtrafik i samband med 
tillhandahållandet av denna facilitet ska 
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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.

vara kostnadsorienterad och det bör inte tas 
ut några direkta avgifter av konsumenterna 
för användning av faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 148
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 juni 2014, så 
att kunderna kan använda nationella 
mobiltjänster och de separata 
roamingtjänster som erbjuds av en 
alternativ roamingoperatör utan att behöva 
byta mobilnummer. 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.

Or. en

Motivering

Förordningen bör hållas neutral när det gäller den tekniska lösning som bör användas för att 
genomföra den strukturella åtgärden. För att den strukturella åtgärden ska få snabba effekter 
bör den vara på plats före sommarsemesterperioden 2014.
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Ändringsförslag 149
Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 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 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 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.

Or. it

Motivering

Om man tar bort denna del av meningen får operatörerna möjlighet att nå samma resultat 
med hjälp av annan teknik.

Ändringsförslag 150
Christel Schaldemose

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, 
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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.

Or. en

Ändringsförslag 151
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 152
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
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 0,11 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag 154
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
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 0,13 EUR per minut.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
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konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 155
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Motivering

Denna ändring följer av Berecs analys av kostnaderna för tillträde i grossistledet.

Ändringsförslag 156
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el
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Ändringsförslag 157
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
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 0,13 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag 158
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 3.1 får 
hemmaleverantörer, t.ex. mobila virtuella 
nätoperatörer och återförsäljare, köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
hemmanätsoperatörer som erhåller och 
återförsäljer roamingtjänster i 
grossistledet från en värdnätsoperatör i 
enlighet med artikel 6.1. Den 
genomsnittliga grossistavgift som 
operatören kan ta ut i detta fall ska medge 
en tilläggsavgift på högst 0,20 EUR per 
minut för att täcka hemmaleverantörens 
rimliga kostnader.

Or. en
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Motivering

Värdnätet bör ha rätt att ta ut en rättvis och rimlig avgift för att täcka de extra kostnaderna 
för återförsäljning, i enlighet med Berecs analys (punkt 30, ”BEREC Analysis of the 
European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming COM(2011)0402 of 6 July 
2011”).

Ändringsförslag 159
Christel Schaldemose

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 0,06 EUR och 0,04 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 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 160
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
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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.

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 0,05 EUR och 0,03 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 0,03 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 161
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 0,07 EUR och 0,04 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 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 162
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer
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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.

Or. en

Ändringsförslag 163
Amalia Sartori, Lara Comi

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 0,10 EUR och 0,07 EUR
den 1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. 
Om inte annat följer av artikel 19 ska den
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,07 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.
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Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 164
Małgorzata Handzlik

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 0,09 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.

Or. pl

Ändringsförslag 165
Konstantinos Poupakis

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 

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan två 
operatörer, oavsett vilka de är, och 
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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. 

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 0,07 EUR och 0,04 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. el

Ändringsförslag 166
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 0,10 EUR den 1 juli 2013, till 
0,07 EUR den 1 juli 2014 och till 
0,06 EUR den 1 juli 2015. 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.

Or. en

Ändringsförslag 167
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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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
sekund, varvid anpassningar ska göras för 
att ta hänsyn till värdnätsoperatörens 
möjlighet att tillämpa en minimitaxa för 
uppringning under högst 30 sekunder.

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 
sekund.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 

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 
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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 31 juni 2016.

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.

Or. en

Ändringsförslag 169
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 
31 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 0,20 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,04 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,15 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 januari 2014 och för 
mottagna samtal till 0,03 EUR den 
1 juli 2013. Dessa reglerade pristak för 
eurotaxan i slutkundsledet ska fortsätta att 
gälla till och med den 30 juni 2016.
Prisskillnaden mellan nationella samtal 
och roamingsamtal ska inte lägre vara 
möjlig från och med den 1 juli 2014.

Or. en

Ändringsförslag 170
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1
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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 31 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 0,13 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,06 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas 
till 0,12 EUR och 0,10 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014 och för 
mottagna samtal till 0,05 EUR och 
0,03 EUR den 1 juli 2013 respektive 
1 juli 2014. 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.

Or. en

Motivering

Erfarenheten visar att pristaken för roamingavgifter i allmänhet styr prisnivån i grossistledet. 
Med tanke på att ambitionen är att utjämna skillnaderna mellan avgifterna för nationella 
samtal och roamingsamtal är de pristak som läggs fram i förslaget för höga för att garantera 
låga roamingavgifter.

Ändringsförslag 171
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 0,15 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,05 EUR för 
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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 31 juni 2016.

mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,13 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,03 EUR den 1 juli 2013. Från 
och med den 1 juli 2014 ska 
hemmaleverantörerna inte kunna ta ut 
några avgifter av sina kunder för 
mottagna samtal. 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.

Or. en

Ändringsförslag 172
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard, Michael Theurer

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 31 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 0,30 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,10 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska sänkas till 0,25 EUR den 
1 juli 2013, till 0,21 EUR den 1 juli 2014 
och till 0,18 EUR den 1 juli 2015 och för 
mottagna samtal till 0,08 EUR den 1 juli 
2013, till 0,07 EUR den 1 juli 2014 och till
0,06 EUR den 1 juli 2015. 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.

Or. en
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Motivering

Priserna bör vara lägre än vad kommissionen föreslagit så att de verkliga kostnaderna 
återspeglas på ett bättre sätt. För att möjliggöra ytterligare prissänkningar innan de 
strukturella åtgärderna kan få någon inverkan på marknaden, bör ytterligare pristak också 
införas för 2015.

Ändringsförslag 173
Cornelis de Jong

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 31 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 0,15 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,07 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,13 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,05 EUR och 0,03 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014, varefter 
roamingtaxorna den 1 juli 2015 ska ligga 
på samma nivå som de nationella taxorna, 
som inte får överstiga den här fastställda 
nivån.

Or. nl

Ändringsförslag 174
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den slutkundsavgift (exklusive moms) för Den slutkundsavgift (exklusive moms) för 
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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 31 juni 2016.

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 0,30 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,10 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas 
till 0,25 EUR och till 0,21 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014 och för 
mottagna samtal till 0,08 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,07 EUR den 
1 juli 2014. 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.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 175
Małgorzata Handzlik

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 

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 0,20 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,06 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,18 EUR och 0,12 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,05 EUR den 1 juli 2013. Om 



AM\888019SV.doc 101/181 PE478.641v01-00

SV

inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

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.

Or. pl

Motivering

Pristak i slutkundsledet som erbjuder operatörerna överdrivna marginaler (300–400 procent) 
är inte motiverade och ligger inte i konsumenternas intresse. Pristaken för samtal bör inte 
vara högre än två gånger priset i grossistledet, något som fortfarande erbjuder operatörerna 
avsevärda marginaler på marknaden för roamingtjänster och bör uppmuntra nya operatörer 
att bli verksamma på marknaden.

Ändringsförslag 176
Eija-Riitta Korhola

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 31 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 0,32 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 till 0,20 EUR den 
1 juli 2013 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 2018.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Konstantinos Poupakis

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 31 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 0,20 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,07 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,15 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och 
0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artikel 19 ska dessa reglerade 
pristak för eurotaxan i slutkundsledet 
fortsätta att gälla till och med den 
30 juni 2017.

Or. el

Ändringsförslag 178
Philippe Juvin, Damien Abad

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

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 till 0,18 EUR den 
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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 31 juni 2016.

1 juli 2013 respektive 1 juli 2014 och för 
mottagna samtal till 0,10 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,08 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artikel 19 ska dessa reglerade pristak för 
eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att gälla 
till och med den 30 juni 2017.

Or. en

Motivering

Enligt Berec bör mindre skillnader (dvs. att slutkundsavgiften är högst tre gånger högre än 
grossistavgiften) leda till nya aktörer på marknaden och konkurrens i slutkundsledet. Taken 
för grossistavgifterna bör ligga kvar på den nivå som kommissionen har föreslagit. Taken för 
slutkundsavgifterna för mottagna samtal bör ligga kvar på den nivå som kommissionen 
föreslagit för 2012 och 2013 och sänkas ytterligare 2014. Taken för grossistavgifterna för 
ringda och mottagna samtal 2014 bör vara i linje med Berecs förslag senast 2014. Pristaken 
bör behållas till och med juni 2017 så att kommissionen har tillräckligt med tid att genomföra 
en noggrann översyn och vid behov lägga fram lämpliga förslag (artikel 19).

Ändringsförslag 179
Robert Rochefort

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 31 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 0,32 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,11 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,25 EUR och 0,18 EUR den 1 juli 2013 
respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR och 0,08 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014. 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.
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Or. fr

Ändringsförslag 180
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
eurotaxa när det gäller uppringning 
under högst 30 sekunder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 181
Cornelis de Jong

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 
eurotaxa när det gäller uppringning
under högst 30 sekunder.

För samtal som omfattas av en eurotaxa får
hemmaleverantörerna inte tillämpa någon
minimitaxa.

Or. nl

Ändringsförslag 182
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4
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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 
eurotaxa när det gäller uppringning 
under högst 30 sekunder.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 183
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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.

Or. en

Ändringsförslag 184
Christian Engström, Emilie Turunen
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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.

Or. en

Ändringsförslag 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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.

Or. en
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Ändringsförslag 186
Konstantinos Poupakis

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 0,02EUR 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 19 ska den reglerade 
grossistavgiften för tillhandahållande av ett 
reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta 
att vara 0,01 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. el

Ändringsförslag 187
Matteo Salvini

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med artikel 3.1 får 
hemmaleverantörer, t.ex. mobila virtuella 
nätoperatörer och återförsäljare, köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
hemmanätsoperatörer som erhåller och 
återförsäljer roamingtjänster i 
grossistledet från en värdnätsoperatör i 
enlighet med artikel 8.1. Den 
genomsnittliga grossistavgift som 
operatören kan ta ut i detta fall ska medge 
en tilläggsavgift på högst 0,050 EUR per 
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sms-meddelande för att täcka 
hemmaoperatörens rimliga kostnader.

Or. en

Motivering

Värdnätet bör ha rätt att ta ut en rättvis och rimlig avgift för att täcka de extra kostnaderna 
för återförsäljning, i enlighet med Berecs analys (punkt 30, ”BEREC Analysis of the 
European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming COM(2011)0402 of 6 
July 2011”).

Ändringsförslag 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2012, 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.

Or. en

Ändringsförslag 189
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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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 den ska sänkas 
från 0,07 EUR den 1 juli 2012 till 
0,03 EUR den 1 juli 2014, varefter sms-
roamingtaxan ska hamna på samma nivå 
som den nationella taxan senast den 
1 juli 2015.

Or. nl

Motivering

Enligt Berec är kostnaderna för sms-meddelanden försumbara. De uppskattas till 0,081 EUR 
per sms-meddelande.

Ändringsförslag 190
Marc Tarabella, Anna Hedh, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 får inte 
överstiga 0,07 EUR. Pristaket ska sänkas 
till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och till 0,05 
den 1 januari 2014. Det reglerade pristaket 
för sms-eurotaxan i slutkundsledet ska 
fortsätta att vara 0,05 EUR till och med 
den 30 juni 2016. Från och med den med 
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den 1 juli 2014 ska ingen prisskillnad 
mellan nationella samtal och 
roamingsamtal längre vara möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 191
Christel Schaldemose

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 får inte 
överstiga 0,07 EUR. Pristaket för att 
skicka sms ska sänkas till 0,05 EUR i 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 2016.

Or. en

Ändringsförslag 192
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

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 
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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.

roamingkunden, får från och med den 
1 juli 2012 variera mellan 
sms-roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,07 EUR, och får från och med 
den 1 juli 2014 inte överstiga 0,05 EUR. 
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 2016.

Or. en

Ändringsförslag 193
Amalia Sartori, Lara Comi

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, ska sänkas till 0,09 EUR
den 1 juli 2012, till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,06 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 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 194
Małgorzata Handzlik
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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 får inte 
överstiga 0,07 EUR per sms-meddelande. 
Priset för ett reglerat sms-
roamingmeddelande ska minska till 
0,06 EUR och 0,05 EUR den 1 juli 2013 
respektive 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 2016.

Or. pl

Motivering

Pristak för sms-meddelanden i slutkundsledet som erbjuder operatörerna överdrivna 
marginaler (300–400 procent) är inte motiverade och ligger inte i konsumenternas intresse. 
Pristaken för sms-meddelanden bör inte vara högre än två gånger priset i grossistledet, något 
som fortfarande erbjuder operatörerna avsevärda marginaler på marknaden för 
roamingtjänster och bör uppmuntra nya operatörer att bli verksamma på marknaden.

Ändringsförslag 195
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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-

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat 
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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.

sms-roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 
1 juli 2012 variera mellan 
sms-roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,09 EUR. Priset för reglerad 
sms-roaming ska sänkas till 0,07 EUR 
och till 0,06 EUR den 1 juli 2013 
respektive 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 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Priserna bör vara lägre än vad kommissionen föreslagit så att de verkliga kostnaderna 
återspeglas på ett bättre sätt. Ytterligare prissänkningar bör föreskrivas.

Ändringsförslag 196
Eija-Riitta Korhola

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 
sänkas till 0,10 EUR den 1 juli 2012, till 
0,08 EUR den 1 juli 2013 och till 
0,06 EUR i juli 2014. Om inte annat följer 
av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2018.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Konstantinos Poupakis

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 ska sänkas till 0,07 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 
artikel 19 ska det reglerade pristaket för 
sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,05 EUR till och med den 30 juni 
2017.

Or. el

Ändringsförslag 198
Philippe Juvin, Damien Abad

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

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, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artikel 19 ska det reglerade pristaket för 
sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,06 EUR till och med den 30 juni 
2017.
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till och med den 31 juni 2016.

Or. en

Motivering

Enligt Berec bör mindre skillnader (dvs. att slutkundsavgiften är högst tre gånger högre än 
grossistavgiften) leda till nya aktörer på marknaden och konkurrens i slutkundsledet. Taken 
för grossistavgifterna bör ligga kvar på den nivå som kommissionen har föreslagit. Taken för 
slutkundsavgifterna för mottagna samtal bör ligga kvar på den nivå som kommissionen 
föreslagit för 2012 och 2013 och sänkas ytterligare 2014. Taken för grossistavgifterna för 
ringda och mottagna samtal 2014 bör vara i linje med Berecs förslag senast 2014. Pristaken 
bör behållas till och med juni 2017 så att kommissionen har tillräckligt med tid att genomföra 
en noggrann översyn och vid behov lägga fram lämpliga förslag (artikel 19).

Ändringsförslag 199
Robert Rochefort

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 får inte 
överstiga 0,10 EUR. Från och med den 
1 juli 2014 får denna avgift inte överstiga 
0,06 EUR. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. fr

Ändringsförslag 200
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose
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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.

Or. en

Ändringsförslag 201
Christian Engström, Emilie Turunen

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 roamning för nya kunder eller 
befintliga eurotaxakunder, om inte 
kunderna uttryckligen har begärt detta 
eller har överskridit kostnadstaket.

Or. en

Ändringsförslag 202
Christel Schaldemose
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgift som 
en värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät får inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR från och med 
den 1 juli 2012, 0,04 EUR från och med 
den 1 juli 2013 och 0,03 EUR från och 
med 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 
0,03 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Motivering

De föreslagna taken i förslaget till förordning överskattar kraftigt de faktiska 
grossistkostnaderna för dataroaming. Enligt Berec var grossistkostnaden för 
dataroaming 2009 mellan 0,0163 EUR och 0,1499 EUR per megabyte. Dessa kostnader 
väntas under 2012 också att hålla sig i den undre delen av intervallet. Enligt Berecs 
beräkningar var dessutom de genomsnittliga nationella slutkundspriserna för data 0,048 EUR 
per megabyte.

Ändringsförslag 203
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
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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.

skyddsgräns på 10 EUR per gigabyte
sända data. Om inte annat följer av 
artikel 13 ska den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften för tillhandahållande av 
reglerade dataroamingtjänster fortsätta att 
vara 10 EUR per gigabyte överförda data 
så länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Motivering

Om avgifterna uttrycks i gigabyte blir det lättare att få en realistisk bild av de faktiska 
avgifterna. Dessutom är de pristak som kommissionen föreslagit fortfarande alldeles för höga 
och står inte i proportion till de faktiska produktionskostnaderna.

Ändringsförslag 204
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgift som 
en värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät får inte överstiga en 
skyddsgräns på 200 EUR från och med 
den 1 juli 2012, på 150 EUR från och med 
den 1 juli 2013 och på 100 EUR från och 
med den 1 juli 2014 per gigabyte sända 
data. Om inte annat följer av artikel 13 ska 
den högsta genomsnittliga grossistavgiften 
för tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
100 EUR per gigabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgift som 
en värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät får inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR från och med 
den 1 juli 2012, på 0,04 EUR från och med 
den 1 juli 2013 och på 0,03 EUR från och 
med den 1 januari 2014 per megabyte 
sända data. Den högsta grossistavgiften ska
fortsätta att vara 0,03 EUR per använd
megabyte till och med den 1 juli 2014 då 
ingen prisskillnad mellan nationella data 
och roamingdata längre ska vara möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 206
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgift som 
en värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät får inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,23 EUR från och med 
den 1 juli 2012, på 0,17 EUR från och med 
den 1 juli 2013 och på 0,10 EUR från och 
med den 1 juli 2014 per megabyte sända 
data. Om inte annat följer av artikel 13 ska 
den högsta genomsnittliga grossistavgiften 
för tillhandahållande av reglerade 
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dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 207
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,22 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.

Or. pl

Motivering

Pristaken för dataöverföring är inte tillräckligt ambitiösa. Ändringarna behövs med tanke på 
den alltmer utbredda användningen av smarttelefoner och andra mobilenheter.
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Ändringsförslag 208
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 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 19 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.

Or. el

Ändringsförslag 209
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgift som 
en värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät får inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,23 EUR från och med 
den 1 juli 2012, på 0,17 EUR från och med 
den 1 juli 2013, på 0,10 EUR från och med 
den 1 juli 2014 och på 0,08 EUR från och 
med den 1 juli 2015 per megabyte sända 
data. Om inte annat följer av artikel 13 ska 
den högsta genomsnittliga grossistavgiften 
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dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

för tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,08 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 210
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,03 EUR den 1 juli 2012 
per megabyte sända data. Om inte annat 
följer av artikel 13 ska den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,03 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. nl

Motivering

Den genomsnittliga kostnaden för dataroamingtjänster är betydligt lägre än de aktuella 
grossistpriserna. Enligt vissa uppskattningar ligger kostnaderna lägre än 0,01 EUR per 
megabyte. Berec uppskattar kostnaderna för dataroaming i grossistledet till ungefär 
0,0163 EUR per megabyte. Ett roamingtak på 0,03 EUR per megabyte för priserna i 
grossistledet är således ett realistiskt belopp, som erbjuder utrymme för att fastställa ett lägre 
pristak för konsumenterna.

Ändringsförslag 211
Matteo Salvini
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Enligt artikel 3.1 får 
hemmaleverantörer, t.ex. mobila virtuella 
nätoperatörer och återförsäljare, köpa 
roamingtjänster i grossistledet från 
hemmanätsoperatörer som erhåller och 
återförsäljer roamingtjänster i 
grossistledet från en värdnätsoperatör i 
enlighet med punkt 1 ovan. Den 
genomsnittliga grossistavgift som 
operatören kan ta ut i detta fall ska medge 
en tilläggsavgift på högst 0,30 EUR per 
megabyte från och med den 1 juli 2012, 
0,20 EUR per megabyte från och med den 
1 juli 2013 och 0,10 EUR per megabyte 
från och med den 1 juli 2014 för att täcka 
hemmaoperatörens rimliga kostnader.

Or. en

Motivering

Värdnätet bör ha rätt att ta ut en rättvis och rimlig avgift för att täcka de extra kostnaderna 
för återförsäljning, i enlighet med Berecs analys (punkt 30, ”BEREC Analysis of the 
European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming COM(2011)0402 of July 6 
2011”).

Ändringsförslag 212
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska beräknas genom att den 
totala intäkt i grossistledet som 
värdnätsoperatören får in från varje 
hemmaleverantör av reglerade 
dataroamingtjänster för tillhandahållande 

3. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska beräknas genom att den 
totala intäkt i grossistledet som 
värdnätsoperatören får in från varje 
hemmaleverantör av reglerade 
dataroamingtjänster för tillhandahållande 
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av reglerade dataroamingtjänster under den 
aktuella perioden divideras med det totala 
antalet megabyte data som faktiskt 
konsumerats vid tillhandahållandet av 
dessa tjänster under samma period, uttryckt 
i kilobyte.

av reglerade dataroamingtjänster under den 
aktuella perioden divideras med det totala 
antalet gigabyte data som faktiskt 
konsumerats vid tillhandahållandet av 
dessa tjänster under samma period, uttryckt 
i kilobyte.

Or. en

Ändringsförslag 213
Cornelis de Jong

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 0,10 EUR per använd megabyte, 
varefter dataroamingtaxorna senast den 
1 juli 2015 ska hamna på samma nivå 
som de nationella taxorna, som inte får 
ligga högre än den här fastställda 
eurotaxan.

Or. nl

Motivering

Med hjälp av nyskapande idéer och genom konkurrens i fråga om en ökning av 
marknadsandelen för datatrafiken, som växer snabbt, kommer denna taxa att ge operatörerna 
en tillräckligt stor marginal utan att leda till överdrivna vinster för operatörerna eller till 
dolda marknadsöverenskommelser.

Ändringsförslag 214
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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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 januari 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,30 EUR
respektive 0,20 EUR per använd megabyte. 
Det reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
ska fortsätta att vara 0,20 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2016.
Från och med den med den 1 juli 2014 
ska ingen prisskillnad mellan nationella 
samtal och roamingsamtal längre vara 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 215
Christel Schaldemose

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 

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 till 0,10 EUR per använd 
megabyte. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
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slutkundsledet fortsätta att vara 0,50 EUR
per använd megabyte till och med den 
31 juni 2016.

avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,10 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 216
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
20 EUR per gigabyte. Avgiftstaket i 
slutkundsledet för tillhandahållandet av 
roamingdata under 1 gigabyte ska vara 
proportionellt mot 20 EUR per gigabyte. 
Om inte annat följer av artiklarna 13 
och 19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,20 EUR
per använd gigabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Om avgifterna uttrycks i gigabyte blir det lättare för konsumenterna att få en realistisk bild av 
de faktiska avgifterna. Dessutom är de pristak som kommissionen föreslagit fortfarande 
alldeles för höga och står inte i proportion till de faktiska produktionskostnaderna.

Ändringsförslag 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1
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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 
500 EUR per gigabyte. Den 1 juli 2013 och 
den 1 juli 2014 ska pristaket för använda 
data minskas till 300 EUR respektive till 
200 EUR per använd gigabyte. Om inte 
annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 200 EUR per använd 
gigabyte så länge denna förordning är i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 218
Anna Hedh

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 
0,15 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 januari 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,12 EUR
respektive till 0,09 EUR per använd 
megabyte. Det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet ska fortsätta att vara 
0,09 EUR per använd megabyte till och 
med den 1 juli 2014 då ingen prisskillnad 
mellan nationella data och roamingdata 
längre ska vara möjlig.
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Or. en

Ändringsförslag 219
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer, Morten Løkkegaard

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 
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive till 0,30 EUR per använd 
megabyte, och den 1 juli 2015 till 
0,25 EUR. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,25 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Priserna bör vara lägre än vad kommissionen föreslagit så att de verkliga kostnaderna 
återspeglas på ett bättre sätt. För att möjliggöra en ytterligare prissänkningar innan de 
strukturella åtgärderna kan få någon inverkan på marknaden, bör ytterligare pristak också 
införas för 2015.

Ändringsförslag 220
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2012 får 2. Från och med den 1 juli 2012 får 
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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.

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 
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive till 0,30 EUR per använd 
megabyte. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,30 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan komma in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.

Ändringsförslag 221
Małgorzata Handzlik

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 
0,45 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 2016.
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Or. pl

Motivering

Pristak för dataöverföring vid roaming i slutkundsledet som erbjuder operatörerna 
överdrivna marginaler (300–400 procent) är inte motiverade och ligger inte i 
konsumenternas intresse. Pristaken för dataöverföring vid roaming i slutkundsledet bör inte 
vara högre än två gånger priset i grossistledet, något som fortfarande erbjuder operatörerna 
avsevärda marginaler på marknaden för roamingtjänster och bör uppmuntra nya operatörer 
att bli verksamma på marknaden.

Ändringsförslag 222
Eija-Riitta Korhola

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 
0,60 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,45 EUR
respektive till 0,30 EUR per använd 
megabyte. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
avgiftstaket i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,30 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2018.

Or. en

Ändringsförslag 223
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1
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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 artikel 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,20 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2017.

Or. el

Ändringsförslag 224
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
0,90 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,70 EUR 
respektive till 0,30 EUR per använd 
megabyte. Om inte annat följer av 
artikel 19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,30 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2017.

Or. en
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Motivering

Enligt Berec bör mindre skillnader (dvs. att slutkundsavgiften är högst tre gånger högre än 
grossistavgiften) leda till nya aktörer på marknaden och konkurrens i slutkundsledet. Taken 
för grossistavgifterna bör ligga kvar på den nivå som kommissionen har föreslagit. Taken för 
slutkundsavgifterna för mottagna samtal bör ligga kvar på den nivå som kommissionen 
föreslagit för 2012 och 2013 och sänkas ytterligare 2014. Taken för grossistavgifterna för 
ringda och mottagna samtal 2014 bör vara i linje med Berecs förslag senast 2014. Pristaken 
bör behållas till och med till juni 2017 så att kommissionen har tillräckligt med tid att 
genomföra en noggrann översyn och vid behov lägga fram lämpliga förslag (artikel 19).

Ändringsförslag 225
Laurence J.A.J. Stassen

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 
0,10 EUR per megabyte. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,10 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2016.

Or. nl

Motivering

0,10 EUR per megabyte som pristak för slutkonsumenterna är ett belopp som är lämpligare 
för den praktiska användningen av en smarttelefon. Detta belopp ligger dessutom närmare de 
nationella taxorna för mobil dataanvändning, så att skillnaderna mellan roamingtaxorna och 
de nationella taxorna minskas. Om ett pristak på 0,10 EUR per megabyte i slutkundsledet 
kombineras med 0,03 EUR per megabyte som pristak i grossistledet, kvarstår dessutom 
tillräckligt spelrum för konkurrerande erbjudanden.
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Ändringsförslag 226
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 227
Robert Rochefort

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 

6. Hemmaleverantörer ska senast den 
30 juni 2012 i ett hållbart medieformat 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 
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dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 
punkt 5.

särskilt paket för reglerade 
dataroamingtjänster, samt om deras rätt att 
byta till och från taxan i enlighet med 
punkt 5.

Or. fr

Ändringsförslag 228
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår

Villkor för avbrytande av tillämpningen 
av högsta grossist- och slutkundsavgifter i 
förtid
1. För att bedöma 
konkurrensutvecklingen på 
roamingmarknaderna ska Berec 
regelbundet samla in uppgifter om 
utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
2. Om den genomsnittliga grossistavgift 
för en av roamingtjänsterna (samtal, sms 
eller data) som tas ut för obalanserad 
trafik 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 
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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.
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.
4. De aktuella högsta avgifterna ska 
upphöra att gälla från och med första 
dagen i den månad som följer på 
offentliggörandet av de uppgifter som 
bevisar att villkoren i punkt 2 respektive 3 
är uppfyllda.

Or. nl

Ändringsförslag 229
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Villkor för avbrytande av tillämpningen 
av högsta grossist- och slutkundsavgifter i 
förtid
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1. För att bedöma 
konkurrensutvecklingen på 
roamingmarknaderna ska Berec 
regelbundet samla in uppgifter om 
utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
2. Om den genomsnittliga grossistavgift 
för en av roamingtjänsterna (samtal, sms 
eller data) som tas ut för obalanserad 
trafik 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.
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.
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4. De aktuella högsta avgifterna ska 
upphöra att gälla från och med första 
dagen i den månad som följer på 
offentliggörandet av de uppgifter som 
bevisar att villkoren i punkt 2 respektive 3 
är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 230
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 231
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3
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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.

Or. en

Ändringsförslag 232
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 
ett annat land än den där hans/hennes 
hemmanät finns, utan oskäligt dröjsmål 
och kostnadsfritt ge denne grundläggande 
individuell prisinformation om de 
roamingavgifter (inklusive moms) som 
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(inklusive moms) som gäller när han/hon 
ringer och tar emot samtal samt skickar 
sms-meddelanden i den besökta 
medlemsstaten.

gäller när han/hon ringer och tar emot 
samtal samt skickar sms-meddelanden i det
besökta landet.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 233
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 medlemsstat eller ett tredjeland där 
hans/hennes hemmanät inte 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 eller det besökta 
tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 234
Christian Engström, Emilie Turunen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 medlemsstat eller ett 
tredjeland där hans/hennes hemmanät inte 
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.

Or. en

Ändringsförslag 235
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 

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 är 
minst 18 år och har meddelat sin 
hemmaleverantör om att han/hon avsäger 
sig denna tjänst, via ett automatiskt 
meddelande till kunden när denne reser in i 
ett annat land än det där hans/hennes 
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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.

hemmanät finns, 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.

Or. en

Motivering

Kunderna bör få detta meddelande oavsett om de befinner sig i eller utanför Europeiska 
unionen. Informationen bör dessutom ges i den valuta som kunden faktureras i på 
hemmanätet och inte i den valuta som används i det besökta landet.

Ändringsförslag 236
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 är 
minst 18 år och har meddelat sin 
hemmaleverantör om att han/hon avsäger 
sig denna tjänst, via ett automatiskt 
meddelande till kunden när denne reser in i 
ett annat land än det 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 det
besökta landet.

Or. en
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Ändringsförslag 237
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

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 ett annat land än det 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 det
besökta landet.

Or. en

Motivering

Insynsreglerna bör även gälla utanför unionen.

Ändringsförslag 238
Christian Engström, Emilie Turunen

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 

Denna grundläggande individuella 
prisinformation ska sändas till kunden vid 
roaming såväl i som utanför Europeiska 
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behöva betala enligt detta taxesystem för 
att

unionen och ska inbegripa de 
maximiavgifter som kunden kan komma att 
behöva betala enligt detta taxesystem för 
att

Or. en

Ändringsförslag 239
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler, Christel Schaldemose

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 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

Or. en

Motivering

För att öka insynen bör kunden direkt få reda på hur hög avgift som kommer att tas ut. 
Informationen bör dessutom ges i den valuta som kunden faktureras i på hemmanätet och inte 
i den valuta som används i det besökta landet.

Ändringsförslag 240
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 241
Christel Schaldemose

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 reglerade 
SMS-roamingmeddelanden under vistelsen 
i den besökta medlemsstaten eller det 
besökta tredjelandet.

Or. en

Ändringsförslag 242
Christian Engström, Emilie Turunen

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.

Or. en

Ändringsförslag 243
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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

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

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

Or. en

Motivering

Kunden bör få information om det pris som tas ut oavsett om kunden befinner sig i eller 
utanför Europeiska unionen.

Ändringsförslag 244
Anna Hedh

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.

Or. en

Ändringsförslag 245
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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.

Or. en
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Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla utanför unionen.

Ändringsförslag 246
Christel Schaldemose

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. 

Or. en

Ändringsförslag 247
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunden ska i samband med varje 
meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt 
och på ett enkelt sätt meddela 
hemmaleverantören att han/hon inte vill ha 
automatiskt meddelande. En kund som har 
meddelat att han/hon avsäger sig ett 
automatiskt meddelande ska ha rätt att när 
som helst och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Kunden, som ska vara minst 18 år, ska i 
samband med varje meddelande ha 
möjlighet att kostnadsfritt och på ett enkelt 
sätt meddela hemmaleverantören att 
han/hon inte vill ha automatiskt 
meddelande. En kund som har meddelat att 
han/hon avsäger sig ett automatiskt 
meddelande ska ha rätt att när som helst 
och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunden ska i samband med varje 
meddelande ha möjlighet att kostnadsfritt 
och på ett enkelt sätt meddela 
hemmaleverantören att han/hon inte vill ha 
automatiskt meddelande. En kund som har 
meddelat att han/hon avsäger sig ett 
automatiskt meddelande ska ha rätt att när 
som helst och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Kunden, som ska vara minst 18 år, ska i 
samband med varje meddelande ha 
möjlighet att kostnadsfritt och på ett enkelt 
sätt meddela hemmaleverantören att 
han/hon inte vill ha automatiskt 
meddelande. En kund som har meddelat att 
han/hon avsäger sig ett automatiskt 
meddelande ska ha rätt att när som helst 
och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga måste skyddas mot oväntat höga räkningar.

Ändringsförslag 249
Christel Schaldemose

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 
datakommunikationstjänster, samt 
information om de öppenhetsbestämmelser 
som gäller enligt denna förordning, genom 
ett mobilt taltelefonisamtal eller ett sms-
meddelande. En sådan begäran ska ställas 

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska 
kunder, oberoende av var de befinner sig, 
ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer 
detaljerad individuell prisinformation om 
de roamingavgifter 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 
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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.

hemmaleverantören avdelat för detta 
ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
inte gälla för enheter av typen maskin till 
maskin (M2M), som använder 
mobilkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 250
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
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.

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska 
kunder, oberoende av var de befinner sig, 
ha rätt att kostnadsfritt begära samt få mer 
detaljerad individuell prisinformation om 
de roamingavgifter 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), som använder 
mobilkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 251
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla hemmaleverantörer 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 
kostnader för reglerade roamingsamtal 
och sms-roamingtjänster, och som 
garanterar att de sammanlagda utgifterna 
för reglerade roamingsamtal och sms-
roamingtjänster under en given 
användningsperiod inte överskrider ett 
visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt 
uttryckliga medgivande till detta.
I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
specifika användningsperioder, förutsatt 
att kunden i förväg informeras om de 
motsvarande volymerna. Ett av dessa tak 
(standardkostnadstaket) ska vara nära, 
men inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod 
(exklusive moms).
Alternativt får hemmaleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden i förväg informeras 
om de motsvarande beloppen. Beloppet 
för ett av dessa tak (standardvolymtaket)
ska utgöras av ett motsvarande belopp 
som inte överstiger 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod 
(exklusive moms). Utöver detta får 
hemmaleverantören erbjuda sina 
roamingkunder andra kostnadstak med 
andra, dvs. högre eller lägre, maximala 
månadsbelopp. De standardtak som avses 
i andra och tredje stycket ska gälla för 
alla kunder som inte har valt ett annat 
tak.
Varje hemmaleverantör ska också se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett sms-
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meddelande, e-post eller ett pop-up-
fönster på utrustningen när 
roamingsamtalen och sms-
roamingtjänsterna 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.
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 samtal och sms som inte är 
kostnadsfria, om inte och till dess att 
roamingkunden begär fortsatt eller 
förnyad tillgång till dessa tjänster. 
Närhelst en roamingkund begär att få 
välja eller upphäva ett ”kostnads- eller 
volymtak” ska ändringen kostnadsfritt 
utföras inom en arbetsdag från 
mottagandet av begäran och den får inte 
vara förenad med villkor eller 
restriktioner gällande andra delar av 
abonnemanget.
Denna bestämmelse ska gälla kunder som 
roamar såväl i som utanför Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 252
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla hemmaleverantörer ska ge alla 
sina roamingkunder möjlighet att 
medvetet och kostnadsfritt välja en tjänst 
som tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
den valuta som kunden faktureras i för 
sina kostnader för reglerade samtals- och 
sms-roamingtjänster i tredjeländer och 
som garanterar att de sammanlagda 
utgifterna för roamingtjänster under en 
given användningsperiod inte överskrider 
ett visst kostnadstak, om inte kunden gett 
sitt uttryckliga medgivande till detta.
I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
specifika användningsperioder, förutsatt 
att kunden i förväg informeras om de 
motsvarande volymerna. Ett av dessa tak 
(standardkostnadstaket) ska vara nära, 
men inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod 
(exklusive moms). Utöver detta får 
hemmaleverantören erbjuda sina 
roamingkunder andra kostnadstak med 
andra, dvs. högre eller lägre, maximala 
månadsbelopp.
De standardtak som avses i andra och 
tredje stycket ska gälla för alla kunder 
som inte har valt ett annat tak. För 
kunder som är yngre än 18 år ska taket 
vara nära, men inte överstiga, 20 EUR för 
utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms).
Varje hemmaleverantör ska också se till 
att ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett sms-
meddelande, när de sammantagna sms-
och samtalsroamingtjänsterna har nått 
50 % och 80 % av det överenskomna 
kostnadstaket. Kunder som är minst 18 år 
ska ha rätt att begära att operatörerna 
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slutar att skicka sådana meddelanden 
samt att när som helst och kostnadsfritt 
begära att hemmaleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.
När detta kostnadstak 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 kunden inte svarar 
enligt uppmaningen i det mottagna 
meddelandet ska hemmaleverantören 
omedelbart upphöra med att 
tillhandahålla och med att ta betalt av 
roamingkunden för sms- och 
samtalsroamingtjänster, om inte och till 
dess att roamingkunden begär fortsatt 
eller förnyad tillgång till dessa tjänster.
Närhelst en kund begär att få välja eller 
upphäva ett ”kostnadstak” ska ändringen 
kostnadsfritt utföras inom en arbetsdag 
från mottagandet av begäran och den får 
inte vara förenad med villkor eller 
restriktioner gällande andra delar av 
abonnemanget.

Or. en

Ändringsförslag 253
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 

1. 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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 254
Christian Engström, Emilie Turunen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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. 

1. 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. Prisinformationen 
ska uttryckas i gigabyte.
Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska 
inte tillämpas på kontantkortskunder.

Or. en

Ändringsförslag 255
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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 dataroamingtjänster, både i 
och utanför Europeiska 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 dataroamingtjänster i 
enlighet med punkterna 2 och 3. 
Skyddsmekanismerna enligt punkt 3 ska 
inte tillämpas på kontantkortskunder som 
använder kontantkortstjänster utan 
automatisk påfyllning av krediten.

Or. en

Ändringsförslag 256
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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. 

1. 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 tjänster av typen maskin 
till maskin (M2M) eller på 
kontantkortskunder, utom om de har valt 
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ett alternativ med automatisk påfyllning 
av krediten.

Or. en

Motivering

Tjänster av typen maskin till maskin (M2M) bör undantas eftersom det inte sker någon 
mänsklig samverkan och ett meddelande om kostnadsbegränsning inte skulle ha någon 
betydelse. Dessa tjänster förekommer dessutom ofta i affärssammanhang. Kontantkortskunder 
bör inte heller omfattas av åtgärderna mot oväntat höga räkningar eftersom den förbetalda 
krediten ofta är begränsad till ett mindre belopp. Däremot är det rätt sannolikt att kunder 
som använder ett system med automatisk påfyllning av krediten kan drabbas av oväntat höga 
räkningar, och det bör därför förhindras.

Ändringsförslag 257
Marc Tarabella, António Fernando Correia De Campos, Sylvana Rapti, Catherine 
Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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.

Or. en

Ändringsförslag 258
George Lyon
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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. 

1. 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, utom 
om de har ingått ett kontantkortsavtal 
med automatisk höjning av krediten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 259
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 

1. 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 
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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.

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 de har ingått ett kontantkortsavtal 
med automatisk höjning av krediten. 

Or. en

Ändringsförslag 260
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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.

1. 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.

Or. fr

Ändringsförslag 261
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler, Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2
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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 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. Alla leverantörer av 
dataroamingtjänster ska ge 
roamingkunden möjlighet att begära att 
roamingtjänsten stängs av.

Or. en

Ändringsförslag 262
Robert Rochefort

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.

Or. fr
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Ändringsförslag 263
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

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 det
berörda landet vid leverans av reglerade 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 264
Christel Schaldemose

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 som gäller i den 
berörda medlemsstaten eller det berörda 
tredjelandet vid leverans av reglerade 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
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hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 265
Christian Engström, Emilie Turunen

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 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

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 eller det berörda 
tredjelandet vid leverans av reglerade 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 266
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 
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information om vilka taxor som gäller i 
den berörda medlemsstaten vid leverans av 
reglerade dataroamingtjänster till den 
kunden, utom om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

information om vilka faktiska taxor 
(inklusive moms och i den valuta som 
kunden faktureras i på hemmamätet) som 
gäller i det berörda landet vid leverans av 
reglerade dataroamingtjänster till den 
kunden, utom om kunden, som ska vara 
minst 18 år, har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information. Eftersom 
räkningen bygger på en avgift per 
megabyte ska det automatiska 
meddelandet också ge ett tydligt exempel 
på vad som utgör en megabyte data.

Or. en

Ändringsförslag 267
Anna Hedh

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 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

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 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden, som ska vara minst 18 år, har 
upplyst sin hemmaleverantör om att han 
eller hon avsäger sig sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 268
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1
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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 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

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 det
berörda landet vid leverans av 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla roamingtjänster utanför unionen.

Ändringsförslag 269
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Anna Maria Corazza Bildt, Hans-Peter Mayer, 
Eija-Riitta Korhola

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.
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Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 270
Christel Schaldemose

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 en medlemsstat
eller ett tredjeland där hans/hennes 
hemmanät inte finns och för första gången 
utnyttjar en reglerad dataroamingtjänst i 
den medlemsstaten eller det tredjelandet. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 271
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Sådan grundläggande individuell 
information om taxor ska meddelas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett 
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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.

sms-meddelande, e-post eller ett pop-up-
fönster på datorn, varje gång 
roamingkunden reser in i en medlemsstat 
eller ett tredjeland där hans/hennes 
hemmanät inte 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. Den 
individuella prisinformationen ska 
skickas till kunden vid roaming både i och 
utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 272
Anna Hedh

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 
dataroamingtjänst i det landet. 
Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid 
den tidpunkt då roamingkunden inleder en 
dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att 
den är lätt att ta emot och förstå.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
dataroamingtjänst i det landet. 
Informationen ska lämnas kostnadsfritt vid 
den tidpunkt då roamingkunden inleder en 
dataroamingtjänst och på ett sådant sätt att 
den är lätt att ta emot och förstå.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen bör även gälla roamingtjänster utanför unionen.

Ändringsförslag 274
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 275
Robert Rochefort

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 eller e-post, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 276
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1
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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 
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.

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

Or. en

Ändringsförslag 277
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

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 
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.

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 
kostnader för dataroamingtjänster, och som 
garanterar att de sammanlagda utgifterna 
för dataroamingtjänster 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 
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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 det berörda 
landet.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för att öka insynen och skydda konsumenterna bör även gälla 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 278
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
specifika användningsperioder, förutsatt att 
kunden i förväg informeras om de 
motsvarande volymerna. Ett av dessa tak 
(standardkostnadstaket) ska vara nära, men 
inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod 
(exklusive moms).

I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
specifika användningsperioder, förutsatt att 
kunden, som ska vara minst 18 år, i förväg 
informeras om de motsvarande volymerna. 
Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) 
ska vara nära, men inte överstiga, 50 EUR 
för utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms).

Or. en

Ändringsförslag 279
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 

I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
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specifika användningsperioder, förutsatt att 
kunden i förväg informeras om de 
motsvarande volymerna. Ett av dessa tak 
(standardkostnadstaket) ska vara nära, men 
inte överstiga, 50 EUR för utestående 
avgifter per månatlig faktureringsperiod 
(exklusive moms).

specifika användningsperioder, förutsatt att 
kunden, som ska vara minst 18 år, i förväg 
informeras om de motsvarande volymerna. 
Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) 
ska vara nära, men inte överstiga, 50 EUR 
för utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms). För 
kunder som är under 18 år ska taket vara 
nära, men inte överstiga, 20 EUR för 
utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms).

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot oväntat höga räkningar.

Ändringsförslag 280
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alternativt får hemmaleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden i förväg informeras om 
de motsvarande beloppen. Beloppet för ett 
av dessa tak (standardvolymtaket) ska 
utgöras av ett motsvarande belopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
moms).

Alternativt får hemmaleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden, som ska vara minst 
18 år, i förväg informeras om de 
motsvarande beloppen. Beloppet för ett av 
dessa tak (standardvolymtaket) ska utgöras 
av ett motsvarande belopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
moms).

Or. en

Ändringsförslag 281
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alternativt får hemmaleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden i förväg informeras om 
de motsvarande beloppen. Beloppet för ett 
av dessa tak (standardvolymtaket) ska 
utgöras av ett motsvarande belopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
moms).

Alternativt får hemmaleverantören 
fastställa kostnadstak uttryckta i volym, 
förutsatt att kunden, som ska vara minst 
18 år, i förväg informeras om de 
motsvarande beloppen. Beloppet för ett av 
dessa tak (standardvolymtaket) ska utgöras 
av ett motsvarande belopp som inte 
överstiger 50 EUR för utestående avgifter 
per månatlig faktureringsperiod (exklusive 
moms). För kunder som är under 18 år 
ska taket vara nära, men inte överstiga, 
20 EUR för utestående avgifter per 
månatlig faktureringsperiod (exklusive 
moms).

Or. en

Ändringsförslag 282
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 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.

Or. en
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Ändringsförslag 283
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 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 dataroamingtjänsterna har 
nått 80 % av det överenskomna kostnads-
eller volymtaket. Kunder, som ska vara 
minst 18 år, 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.

Or. en

Ändringsförslag 284
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 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 dataroamingtjänsterna 
har nått 50 % och 80 % av det 
överenskomna kostnads- eller volymtaket. 
Kunder, som ska vara minst 18 år, 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.
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Or. en

Ändringsförslag 285
Morten Løkkegaard

Förslag till förordning
Artikel 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 dataroamingtjänsterna 
har nått 50 % respektive 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.

Or. en

Ändringsförslag 286
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 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 

Varje hemmaleverantör ska också se till att 
ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett 
sms-meddelande eller e-post, 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 
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meddelanden samt att när som helst och 
kostnadsfritt begära att hemmaleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

kostnadsfritt begära att hemmaleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

Or. fr

Ändringsförslag 287
Christel Schaldemose

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.

Or. en

Ändringsförslag 288
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närhelst en roamingkund begär att få välja 
eller upphäva ett ”kostnads- eller 

Närhelst en roamingkund begär att få välja 
eller upphäva ett ”kostnads- eller 
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volymtak” ska ändringen kostnadsfritt 
utföras inom en arbetsdag från mottagandet 
av begäran och den får inte vara förenad 
med villkor eller restriktioner gällande 
andra delar av abonnemanget.

volymtak” ska ändringen kostnadsfritt 
utföras inom en arbetsdag från mottagandet 
av begäran och den får inte vara förenad 
med villkor eller restriktioner gällande 
andra delar av abonnemanget.

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

Or. en

Ändringsförslag 289
Christian Engström, Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Punkt 3 ska gälla kunder som roamar 
såväl inom som utanför Europeiska 
unionens territorium.

Or. en

Ändringsförslag 290
Marc Tarabella, Louis Grech, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 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 
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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.

Or. en

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 291
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 
bestämmelser till kommissionen senast den 
30 mars 2012, och ska utan dröjsmål 
meddela eventuella senare ändringar som 
påverkar bestämmelserna.

1. 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 
för leverantörerna att ersätta 
abonnenterna om de försenar eller 
hindrar en abonnents 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.

Or. en

Ändringsförslag 292
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Eija-Riitta Korhola



PE478.641v01-00 176/181 AM\888019SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens 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

Or. en

Motivering

Man behöver ha mer tid för att kunna bedöma om den strukturella lösningen kommer att 
fungera i praktiken och om den kommer att säkerställa konkurrens på marknaden.

Ändringsförslag 293
Marc Tarabella, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens 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. För att få till stånd de nödvändiga 
förändringarna för en inre marknad för 
mobil telekommunikation i enlighet med 
artikel 4a, ska kommissionen, efter samråd
med Berec och andra berörda aktörer, 
senast den 1 januari 2013 lägga fram ett
nytt lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet; 
lagstiftningsförslaget ska även omfatta ett 
förslag till justering av pristaken för 
grossisttaxorna för perioden den 
1 juli 2016 till 30 juni 2020, i vilket 
hänsyn tas till hur grossisttaxorna har 
utvecklats i fråga om tillhandahållandet 
av samtals-, sms- och 
datakommunikationstjänster. Det 
sistnämnda förslaget ska även innehålla 
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ett förslag om att inrätta europeiska 
operatörer och licenser som täcker hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 294
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens 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. För att få till stånd de nödvändiga 
förändringarna för en inre marknad för 
mobil telekommunikation i enlighet med 
artikel 4a, ska kommissionen, efter samråd
med Berec och andra berörda aktörer, 
senast den 1 januari 2013 lägga fram ett
nytt lagstiftningsförslag för
Europaparlamentet och rådet; 
lagstiftningsförslaget bör även omfatta ett 
förslag till justering av pristaken för 
grossisttaxorna för perioden den 
1 juli 2016 till 30 juni 2020, i vilket 
hänsyn tas till hur grossisttaxorna har 
utvecklats i fråga om tillhandahållandet 
av samtals-, sms- och 
datakommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 295
Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
hur denna förordning fungerar och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 

1. Kommissionen ska göra en översyn över 
hur denna förordning fungerar och, efter ett 
offentligt samråd, rapportera resultaten till 
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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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 296
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utvecklingen av avgifterna i grossist-
och slutkundsledet för röst-, sms- och 
datakommunikationstjänster för 
roamingkunder och motsvarande 
utveckling av mobila 
kommunikationstjänster på nationell nivå 
i medlemsstaterna, med uppgifter 
uppdelade på kunder med abonnemang 
respektive kunder med kontantkort, samt 
om dessa tjänsters kvalitet och hastighet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 297
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillgången till och kvaliteten på tjänster, 
inbegripet sådana som utgör ett alternativ 

utgår
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till roaming (röst-, 
sms- och datakommunikationstjänster), 
särskilt mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen,

Or. en

Ändringsförslag 298
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i vilken utsträckning kunderna gynnats 
av faktiska prissänkningar för 
roamingtjänster eller på annat sätt av 
sänkta kostnader för tillhandahållande av 
roamingtjänster och uppsättningen taxor 
och produkter som finns tillgängliga för 
kunder med olika telefonvanor,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 299
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– graden av konkurrens på såväl 
slutkundsmarknaden som 
grossistmarknaden, särskilt små, 
oberoende eller nystartade operatörers 
konkurrenssituation, inbegripet 
affärsavtals inverkan på konkurrensen 
samt graden av samtrafik mellan 
operatörer,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 300
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i vilken utsträckning de strukturella 
lösningarna enligt artiklarna 3 och 4 har 
lett till att det utvecklats konkurrens på 
roamingmarknaden.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 301
Marc Tarabella, Sylvana Rapti, Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om rapporten visar att de strukturella 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning inte räcker till för att främja 
konkurrensen på roamingmarknaden till 
förmån för EU:s konsumenter, ska 
kommissionen lägga fram lämpliga 
förslag för Europaparlamentet och rådet 
för att komma till rätta med situationen. 
Kommissionen ska i synnerhet undersöka 
huruvida de strukturella åtgärderna 
behöver ändras eller om tillämpningstiden 
för någon av högsta slutkundstaxor som 
avses i artiklarna 7, 9 och 12 behöver 
förlängas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 302
Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om rapporten visar att de strukturella 
åtgärder som föreskrivs i denna 
förordning inte räcker till för att främja
konkurrensen på roamingmarknaden till 
förmån för EU:s konsumenter, ska
kommissionen lägga fram lämpliga förslag 
för Europaparlamentet och rådet för att 
komma till rätta med situationen.
Kommissionen ska i synnerhet undersöka 
huruvida de strukturella åtgärderna 
behöver ändras eller om tillämpningstiden 
för någon av högsta slutkundstaxor som 
avses i artiklarna 7, 9 och 12 behöver 
förlängas.

2. Det måste framgå av rapporten i vilken 
utsträckning man uppnått målet att införa 
en enhetlig taxa för nationella tjänster 
och roamingtjänster, i enlighet med den 
digitala agendan för Europa, i vilken 
utsträckning detta har lett till nya 
produkter (nyskapande) och vilken 
inverkan konkurrensen haft på den 
växande och föränderliga 
kommunikationsmarknaden för 
EU:s konsumenter. Kommissionen ska 
lägga fram lämpliga förslag för 
Europaparlamentet och rådet för att komma 
till rätta med problem som har 
konstaterats.

Or. nl

Ändringsförslag 303
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska upphöra att gälla den 
30 juni 1 2022.

Den ska upphöra att gälla den 30 juni 2022.

Or. en


