
PA\885374SV.doc PE478.349v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2011/0187(COD)

5.12.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om roaming i 
allmänna mobila kommunikationsnät i unionen
(KOM(2011)0402 – C7-0190/2011 – 2011/0187(COD))

Föredragande: Eija-Riitta Korhola



PE478.349v01-00 2/23 PA\885374SV.doc

SV

PA_Legam



PA\885374SV.doc 3/23 PE478.349v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

Pristak och strukturella åtgärder

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

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

Konsumentskydd och öppenhet

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

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

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Målet om att till 2015 minska 
skillnaden mellan roamingpriserna och 
priserna för nationella samtal så att de 
börjar närma sig noll ingår bland de 
viktigaste prestandamålen i 
kommissionens meddelande ”En digital 
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agenda för Europa”1. 
_____________
1 KOM(2010)0245.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Utvecklingen av trådlösa 
bredbandsnät som ger tillgång till internet 
och andra innovativa tillämpningar är ett 



PE478.349v01-00 6/23 PA\885374SV.doc

SV

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

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 
unionen, och för att roamingkunderna 
lättare ska kunna avgöra hur de ska 
använda sina mobiltelefoner när de är 
utomlands, bör leverantörer av 
mobiltelefonitjänster göra det möjligt för 
roamingkunderna att på ett enkelt sätt få 
kostnadsfri information om gällande 
roamingavgifter när de ringer eller tar 

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för användning 
av roamingtjänster, och för att 
roamingkunderna lättare ska kunna avgöra 
hur de ska använda sina mobiltelefoner när 
de är utomlands, på resande fot inom och 
utanför unionen, bör leverantörer av 
mobiltelefonitjänster göra det möjligt för 
roamingkunderna att på ett enkelt sätt få 
kostnadsfri information om gällande 
roamingavgifter när de använder 
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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.

roamingtjänster i ett land de besöker. 
Dessutom bör leverantörerna på begäran 
kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt att 
dessa befinner sig inom unionen,
ytterligare information om minutavgiften 
eller avgiften per enhet (inklusive moms) 
för att ringa eller ta emot taltelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten. Eftersom vissa 
kundgrupper kan vara välinformerade om 
roamingavgifter bör operatörerna se till att 
det på ett enkelt sätt går att välja bort denna 
automatiska tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 8

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 71
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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 ge exempel på 
dataroamingtillämpningar, till exempel e-
post, bilder och webbläsare, och ange deras 
ungefärliga storlek i form av 
dataanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 10

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.

(74) Kunder som har kontantkort kan även 
drabbas av oväntat höga räkningar för 
användning av dataroamingtjänster. Av 
detta skäl bör bestämmelserna om 
kostnadstak vara tillämpliga även på dessa 
kunder. Vidare bör kunder som har 
kontantkort i god tid få en varning om att 
de närmar sig sin kreditgräns.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 11

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.
Samma insynsregler som avses i 
artikel 15.3 ska även tillämpas i 
tillämpliga delar på roamingtjänster som 
används utanför unionen.

Or. en

Ändringsförslag 12

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 vara teknikneutral så att det inte förekommer lagstiftning som är inaktuell 
redan när den genomförs. Detta avser den inriktning på ”dual imsi” (två internationella 
mobilabonnentidentiteter på samma SIM-kort) som kommissionen föreslog som teknisk 
lösning.
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Ändringsförslag 13

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 juli 2014 ska 
hemmaleverantörerna klart och tydligt 
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

Ändringsförslag 14

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 

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 inom tre 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 
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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 
två månader.

Or. en

Ändringsförslag 15

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 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 informeras
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 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att säkra utvecklingen av en inre 
marknad, ska genomförandet av de 
tekniska lösningarna för faciliteten för 
separat försäljning av roamingtjänster ske 
samtidigt i hela unionen och uppfylla 
följande kriterier:
a) Varje teknisk lösning ska vara 
kostnadseffektiv.
b) Den ska vara utformad på ett 
kundvänligt sätt.
c) Den ska medge maximal 
interoperabilitet.
d) Kunderna ska ha möjlighet att snabbt, 
utan problem och utan att byta 
mobilnummer byta till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster eller mellan 
alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.
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e) Unionsmedborgare som befinner sig i 
tredjeländer och tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i unionen ska inte 
hindras att använda roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter införts senast den 1 juli 2014, i 
enlighet med de kriterier som anges i 
första stycket. Det får inte tas ut några 
direkta avgifter av kunderna för 
användning av faciliteten vad gäller 
separat försäljning av roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. 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.

2. 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 0,20 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.

Or. en

Ändringsförslag 22

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 0,20 EUR den 1 juli 2012, 
0,15 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data. 
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 23

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 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 
31 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 24

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 

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 



PA\885374SV.doc 19/23 PE478.349v01-00

SV

som inte får överskrida tre månader. En 
eurotaxa för dataroaming kan alltid 
kombineras med en sms-eurotaxa och en 
eurotaxa.

som inte får överskrida två månader. En 
eurotaxa för dataroaming kan alltid 
kombineras med en sms-eurotaxa och en 
eurotaxa.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26

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 

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 
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som gäller enligt denna förordning, genom 
ett mobilt taltelefonisamtal eller ett 
sms-meddelande. En sådan begäran ska 
ställas till ett gratisnummer som 
hemmaleverantören avdelat för detta 
ändamål. Skyldigheterna enligt punkt 1 ska 
inte gälla för enheter av typen maskin till 
maskin (M2M), som använder 
mobilkommunikation. 

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

Or. en

Motivering

Inte möjligt på enheter som inte stöder sms-funktioner.

Ändringsförslag 27

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 
tillämpas på både kontantkortskunder och 
kunder med abonnemang. Kunder som 
har kontantkort och använder 
roamingtjänster ska även i god tid få en 
varning om att de närmar sig sin 
kreditgräns.

Or. en
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Motivering

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

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
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 i 
slutkundsledet både inom och utanför 
unionen, och som garanterar att de 
sammanlagda utgifterna för dessa
dataroamingtjänster i slutkundsledet under 
en given användningsperiod inte 
överskrider ett visst kostnadstak, om inte 
kunden gett sitt uttryckliga medgivande till 
detta.

Or. en

Motivering

För att man ska undvika oväntat höga räkningar bör insynsvänliga varningar om att 
utgifterna är på väg att överskrida ett visst kostnadstak användas även på resmål utanför 
unionen.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Delegeringens utövande

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


