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Ändringsförslag 58
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Målet att minska skillnaden mellan 
de nationella taxorna och 
roamingtaxorna så att den närmar sig 
noll senast 2015 föreslogs av 
kommissionen i ramen för 
prestandajämförelser (Benchmarking 
Framework) för 2011–2015 och 
godkändes därefter av 
EU:s medlemsstater i november 20091. 
Detta mål ingår även i kommissionens 
meddelande ”En digital agenda för 
Europa”2.
_____________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”En digital agenda för 
Europa” (COM(2010)0245).

Or. en

Ändringsförslag 59
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Målet att minska skillnaden mellan 
de nationella taxorna och 
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roamingtaxorna så att den närmar sig 
noll senast 2015 föreslogs av 
kommissionen i ramen för 
prestandajämförelser (Benchmarking 
Framework) för 2011–2015 och 
godkändes därefter av 
EU:s medlemsstater i november 20091. 
Detta mål ingår även i kommissionens 
meddelande ”En digital agenda för 
Europa”2.
______________
1

http://ec.europa.eu/information_society/ee
urope/i2010/docs/benchmarking/benchma
rking_digital_europe_2011-2015.pdf
2 Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén ”En digital agenda för 
Europa” (COM(2010)0245).

Or. en

Ändringsförslag 60
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Förordning (EG) nr 717/2007 bör 
vara tillfällig och endast gälla till dess att 
kommissionen föreslår den nödvändiga 
lagstiftningen för att fullborda EU:s inre 
marknad för allmänna mobila 
kommunikationsnät, så att 
roamingavgifterna på medellång sikt kan 
tas bort.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) En gemensam telekommarknad kan 
inte anses finnas så länge de nationella 
priserna och roamingpriserna fortfarande 
skiljer sig avsevärt åt. Slutmålet bör 
därför vara att ta bort roamingavgifterna 
helt, så att en EU-övergripande marknad 
för mobilkommunikation kan inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 62
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) En gemensam telekommarknad kan 
inte anses finnas så länge de nationella 
priserna och roamingpriserna fortfarande 
skiljer sig avsevärt åt. Slutmålet bör 
därför vara att ta bort roamingavgifterna 
helt, så att en EU-övergripande marknad 
för mobilkommunikation kan inrättas.

Or. en

Ändringsförslag 63
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Förslag till förordning
Skäl 2
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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 unions 
institutionerna. 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 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.

(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 unionens 
institutioner. 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.
Bristen på konkurrens gör att sänkningar 
av grossistavgifterna sällan slår igenom i 
slutkundsledet. Även om vissa 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. en

Ändringsförslag 64
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 och bärbara datorutrustning
under utlandsresor inom unionen är en 
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konsumenterna, de nationella 
regleringsmyndigheterna och unions 
institutionerna. 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 
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.

fråga som engagerar konsumenterna, de 
nationella regleringsmyndigheterna och 
unionens institutioner. 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 
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. en

Ändringsförslag 65
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Roamingavgifter utgör ett allvarligt 
hinder mot EU:s strävan att bli en 
kunskapsbaserad ekonomi och 
genomförandet av en inre 
konsumentmarknad för en halv miljard 
människor. Den exponentiella ökningen 
av mobil datatrafik måste underlättas 
genom att det finns tillräckligt med 
radiospektrum så att konsumenterna och 
företagen kan använda samtals-, sms- och 
datatjänster överallt i EU till ett pris som 
ligger nära den nationella nivån.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Matthias Groote

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den kraftiga utbredningen av 
smarttelefoner och surfplattor innebär att 
dataroaming kommer att ha mycket stor 
ekonomisk betydelse på medellång sikt.  
Detta är ett avgörande kriterium för både 
användare och leverantörer av 
tillämpningar och innehåll. För att 
främja utvecklingen på denna marknad 
får priserna för dataöverföring inte vara 
konkurrenshämmande.

Or. de

Ändringsförslag 67
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Med hänsyn till den snabba 
utvecklingen inom mobil datatrafik och 
det ökande antalet kunder som använder 
samtals-, sms- och dataroaming 
utomlands behövs större konkurrens, så 
att nya affärsmodeller och tekniker kan 
utvecklas och andelen radiospektrum för 
trådlösa tjänster kan ökas. Regleringen av 
roamingpriserna måste utformas på ett 
sätt som inte hindrar konkurrens till ännu 
lägre prisnivåer.  

Or. en
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Ändringsförslag 68
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Skapandet av ett europeiskt samhälls-, 
utbildnings- och kulturområde grundat på
individers rörlighet bör underlätta 
kommunikationen mellan människor i syfte 
att bygga upp ett verkligt ”medborgarnas 
Europa”.

(3) Skapandet av ett europeiskt samhälls-, 
utbildnings-, kultur- och 
entreprenörsområde grundat på rörlighet
för individer och digitala data bör 
underlätta kommunikationen mellan 
människor i syfte att bygga upp ett verkligt
”medborgarnas Europa”.

Or. en

Ändringsförslag 69
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En gemensam metod bör införas så att 
användare av allmänna markbundna 
mobil kommunikations nät, under resor i 
unionen, inte ska behöva betala orimligt 
höga priser för unionsomfattande 
roamingtjänster när han eller hon ringer 
eller tar emot taltelefonisamtal för att på så 
sätt öka konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Med tanke på att 
de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
mobiloperatörerna kan vara verksamma 
inom ett enda enhetligt regelverk grundat 
på objektiva kriterier.

(14) En gemensam, harmoniserad metod 
bör införas så att användare av allmänna 
markbundna mobil kommunikations nät, 
under resor i unionen, inte ska behöva 
betala orimligt höga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster när han 
eller hon ringer eller tar emot 
taltelefonisamtal, skickar textmeddelanden 
eller använder internet för att på så sätt 
öka konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Med tanke på att 
de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
mobiloperatörerna kan vara verksamma 
inom ett enda enhetligt regelverk grundat 
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på objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 70
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En gemensam metod bör införas så att 
användare av allmänna markbundna 
mobil kommunikations nät, under resor i 
unionen, inte ska behöva betala orimligt 
höga priser för unionsomfattande 
roamingtjänster när han eller hon ringer 
eller tar emot taltelefonisamtal för att på så 
sätt öka konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Med tanke på att 
de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
mobiloperatörerna kan vara verksamma 
inom ett enda enhetligt regelverk grundat 
på objektiva kriterier.

(14) En gemensam metod bör införas så att 
användare av allmänna markbundna 
mobil kommunikations nät, under resor i 
unionen, inte ska behöva betala orimligt 
höga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster när han 
eller hon ringer eller tar emot 
taltelefonisamtal och upprättar 
datakommunikation för att på så sätt 
öka konkurrensen mellan 
mobiloperatörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Med tanke på att 
de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
mobiloperatörerna kan vara verksamma 
inom ett enda enhetligt regelverk grundat 
på objektiva kriterier.

Or. en

Ändringsförslag 71
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kunder som bor i gränsregioner ska 
inte behöva drabbas av onödigt höga 
telefonkostnader på grund av oavsiktliga 
roamingavgifter. Åtgärder bör därför 
vidtas för att skapa en övergångszon i 
gränsområden där konsumenter betalar 
en standardtaxa oberoende av vilket land 
nätverket tillhör. Dessa zoner bör vara 
10 kilometer breda på båda sidor av 
gränsen.

Or. en

Ändringsförslag 72
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det är även nödvändigt att se till att 
mobiloperatörerna inte försämrar 
arbetsvillkoren i branschen till följd av 
denna förordning.

Or. cs

Ändringsförslag 73
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Det första fleråriga programmet för 
radiospektrumpolitik, som inrättades 
genom [Europaparlamentets och rådets 
beslut nr .../.../EU], kommer att bana 
vägen för en utveckling som ger EU 
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möjlighet att bli världsledande inom 
bredbandshastighet, rörlighet, täckning 
och kapacitet samt underlätta uppkomsten 
av nya affärsmodeller och tekniker och 
minska de strukturella skälen till 
roaming.

Or. en

Ändringsförslag 74
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) EU-omfattande licensauktioner kan 
stimulera utvecklingen av en inre 
marknad för telekomtjänster i EU, utan 
roaming.  

Or. en

Ändringsförslag 75
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) På liknande sätt bör 
hemmaleverantörer, för att lösa problemet 
med oavsiktliga roamingavgifter, vara 
skyldiga att tillhandahålla en tillräckligt 
stark signal i områden med dålig 
täckning.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Ioan Enciu

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, 
mer integrerad 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 
mobila virtuella nätoperatörer. Det skulle 
även främja utvecklingen av 
Europatäckande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 77
Francesco De Angelis

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 

(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 
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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.

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 
mobila virtuella nätoperatörer. Det skulle 
även främja utvecklingen av 
Europatäckande tjänster. Enligt 
bestämmelserna i ramen för elektronisk 
kommunikation, särskilt 
direktiv 2002/21/EG och 
direktiv 2002/19/EG, tillåts inte en lösning 
på detta problem som innebär att 
operatörer med betydande 
marknadsinflytande åläggs skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 78
Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Det bör därför införas regler om 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobila kommunikationsnät i 
syfte att tillhandahålla roamingtjänster. 
Sådana ansökningar bör endast avslås på 
grundval av objektiva och vederbörligen 
underbyggda kriterier, vilka bör fastställas 
från fall till fall av den nationella 
regleringsmyndigheten enligt det 
tvistlösningsförfarande som avses i 
artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
tillhandahålla roamingtjänster beviljas på 
ett icke-diskriminerande sätt som medför 
lika villkor, 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 
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regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet för tillhandahållande av 
roamingtjänster bör göra det möjligt att 
undvika snedvridning mellan 
medlemsstater.

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 79
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) Det bör därför införas regler om 
skyldighet att, på icke-diskriminerande 
villkor, efterkomma rimliga ansökningar 
om tillträde i grossistledet till allmänna 
mobila kommunikationsnät i syfte att 
tillhandahålla roamingtjänster, även genom 
undantag från direktiven 2002/21/EG och 
2002/19/EG. Sådana ansökningar bör 
endast avslås på grundval av objektiva och 
vederbörligen underbyggda kriterier, vilka 
bör fastställas från fall till fall av den 
nationella regleringsmyndigheten enligt det 
tvistlösningsförfarande som avses i 
artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
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.

Or. en
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Ändringsförslag 80
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(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 vara 
proportionerliga och anpassade till de 
aktörer som begär tillträde, vare sig det 
rör sig om mobilnätsoperatörer, mobila 
virtuella nätoperatörer eller 
återförsäljare. Ansökningarna bör endast 
avslås på grundval av objektiva och 
vederbörligen underbyggda kriterier, vilka 
bör fastställas från fall till fall av den 
nationella regleringsmyndigheten enligt det 
tvistlösningsförfarande som avses i 
artikel 17. För att garantera jämna 
spelregler bör tillträde i grossistledet för att 
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.

Or. fr

Motivering

Rätten till tillträde måste förbli rimlig och proportionerlig. En återförsäljare kan inte få 
tillträde till samma nätfaciliteter som en virtuell operatör (Full MVNO). Vid behandlingen av 
ansökan om tillträde bör man således beakta vilken typ av sökande det rör sig om.
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Ändringsförslag 81
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En skyldighet att bevilja 
roamingtjänsttillträde i grossistledet skulle
täcka tillträdet till alla element och 
faciliteter som krävs för att tillhandahålla 
roamingtjänster, så som följande: tillträde 
till nätelement och tillhörande faciliteter; 
tillträde till relevanta programvarusystem, 
inbegripet driftstödssystem; tillgång till 
informationssystem eller databaser för 
förbeställning, anskaffning, beställning, 
framställningar om underhåll och 
reparation samt fakturering; tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner; tillträde till 
mobilnät och tillträde till virtuella 
nättjänster.

(20) En skyldighet att bevilja 
roamingtjänsttillträde i grossistledet bör, 
på icke-diskriminerande villkor, täcka 
tillträdet till alla element och faciliteter 
som krävs för att, även genom undantag 
från direktiv 2002/19/EG, tillhandahålla 
roamingtjänster, så som följande: tillträde 
till nätelement och tillhörande faciliteter; 
tillträde till relevanta programvarusystem, 
inbegripet driftstödssystem; tillgång till 
informationssystem eller databaser för 
förbeställning, anskaffning, beställning, 
framställningar om underhåll och 
reparation samt fakturering; tillträde till 
nummeromvandling eller system som 
erbjuder likvärdiga funktioner; tillträde till 
mobilnät och tillträde till virtuella 
nättjänster.

Or. en

Ändringsförslag 82
András Gyürk

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 

(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 
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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 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.

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 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.
De strukturella lösningar som anges i 
detta dokument skulle kunna vara en 
lösning på problemet med bristande 
konkurrens på roamingmarknaden. 
Kommissionen bör, innan den genomför 
någon konsumentvänlig strukturell
lösning, noggrant överväga dessa 
åtgärder för att se till att den kritiska 
massa som behövs för att uppnå viktiga 
förändringar på marknaden finns 
tillgänglig, eftersom dessa lösningar inte 
bör vara attraktiva enbart för ett visst 
antal utvalda användare utan för 
majoriteten av marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 83
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(22) I de medlemsstater där avtalen om 
tillhandahållande av nationella 
mobiltjänster ingås bör konsumenterna ha 
rätten att välja att köpa roamingtjänster i 
slutkundsledet separat från sina nationella 
mobilpaket. Konsumenterna bör ha 
möjlighet att välja en annan leverantör av 
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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.

roamingtjänster i slutkundsledet utan att 
behöva byta nummer, på ett sätt som 
garanterar samverkan mellan tjänster och 
som innebär att roamingtjänsterna i 
slutkundsledet kan tillhandahållas var som 
helst i unionen till samma kvalitetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 84
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) EU:s konsumenter använder i allt 
större utsträckning mobila datatjänster i 
sina hemländer. Höga dataroamingpriser 
hindrar dem dock från att använda 
mobila datatjänster när de reser i 
unionen. Därför bör lämpliga åtgärder 
vidtas för att undanröja alla hinder för 
användningen av alternativa 
dataroamingtjänster, särskilt genom 
separat försäljning eller tillfällig 
användning av lokala
dataroamingtjänster. För tillfällig 
användning av lokala 
dataroamingtjänster bör mobilanvändare 
ha tillgång till mobila datatjänster som 
tillhandahålls lokalt, oberoende av 
befintliga roamingavtal eller 
överenskommelser med leverantörer av 
nationella mobilkommunikationstjänster 
och utan att någon ytterligare avgift tas 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 85
Gunnar Hökmark
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Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Konsumenternas och företagens 
efterfrågan på mobila datatjänster har 
exploderat de senaste åren. På grund av 
de höga dataroamingavgifterna finns det 
dock stora hinder för användningen av 
dessa tjänster för konsumenter och 
företag som är verksamma över gränserna 
i unionen. Med tanke på att det är en ung 
marknad och att konsumenternas 
efterfrågan på dataroaming ökar i snabb 
takt, kan reglerade konsumentpriser hålla 
priserna runt de föreslagna pristaken, 
såsom erfarits i den nuvarande 
regleringen, i stället för att pressa ned 
dem ytterligare, vilket understryker 
behovet av ytterligare reformer.

Or. en

Ändringsförslag 86
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Det finns flera sätt att genomföra 
faciliteter för separat försäljning av 
roamingtjänster och tillfällig tillgång till 
lokala dataroamingtjänster. Denna 
förordning bör inte föreskriva några 
särskilda tekniska lösningar för dessa 
faciliteter, utan i stället fastställa viktiga 
krav som faciliteterna bör uppfylla för att 
åstadkomma den effektivaste och mest 
ändamålsenliga lösningen eller 
kombinationen av lösningar. Kraven bör 
särskilt sörja för en effektiv konkurrens 
till nytta för EU:s konsumenter, däribland 
stora användare av datatjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 87
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) I kombination med en expansion av 
wi-fi-surfzonerna bör lämpliga åtgärder 
vidtas för att underlätta separat 
försäljning eller tillfällig användning av 
lokala dataroamingtjänster. Leverantörer 
av nationella 
mobilkommunikationstjänster bör utan att 
ta ut några extra avgifter tillåta sina 
kunder att tillfälligt få tillgång till lokala 
datatjänster från alternativa leverantörer 
av lokala dataroamingtjänster och 
samtidigt fortsätta att tillhandahålla 
samtals- och sms-roaming. Detta bör 
möjliggöras oavsett avtal med den 
nationella 
mobilkommunikationsleverantören. 
Leverantören av lokala 
dataroamingtjänster i värdlandet bör inte 
diskriminera utländska kunder, utan 
erbjuda datatjänster på samma villkor 
som för inhemska kunder.

Or. en

Ändringsförslag 88
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Samarbetet och samordningen mellan 
mobilnätsoperatörer bör ökas så att det blir 

(23) Samarbetet och samordningen mellan 
mobilnätsoperatörer bör ökas så att det blir 
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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.

tekniskt möjligt att tillhandahålla separata 
roamingtjänster och att garantera en 
samordnad och sund teknisk utveckling av
tillhandahållandet av separata
roamingtjänster och tillgången till lokala 
dataroamingtjänster 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 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
dessa faciliteter.

Or. en

Ändringsförslag 89
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden.

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden.
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Denna lösning för roamingtjänsterna
innebär dock att operatörerna kommer att 
behöva en skälig tidsperiod för teknisk 
anpassning, och därför kommer den först 
efter en viss tid att resultera i en genuin 
inre marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs, varefter 
begränsningarna kan avskaffas.

Inrättandet av faciliteter för separat 
försäljning av roamingtjänster innebär 
dock att operatörerna kommer att behöva 
en skälig tidsperiod för teknisk anpassning, 
och därför kommer faciliteten för separat 
försäljning av roamingtjänster först efter 
en viss tid att resultera i en genuin inre 
marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs, varefter 
begränsningarna kan avskaffas.

Or. en

Ändringsförslag 90
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden. 
Denna lösning för roamingtjänsterna 
innebär dock att operatörerna kommer att 
behöva en skälig tidsperiod för teknisk 

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden. 
Denna lösning för roamingtjänsterna 
innebär dock att operatörerna kommer att 
behöva en skälig tidsperiod för teknisk 
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anpassning, och därför kommer den först 
efter en viss tid att resultera i en genuin 
inre marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs, varefter 
begränsningarna kan avskaffas.

anpassning, och därför kommer den först 
efter en viss tid att resultera i en genuin 
inre marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs, varefter 
begränsningarna kan avskaffas. Av samma 
skäl bör kravet på separat försäljning av 
roamingtjänster under de första 
tolv månaderna endast omfatta mobila 
virtuella nätoperatörer.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden. 
Denna lösning för roamingtjänsterna 
innebär dock att operatörerna kommer att 
behöva en skälig tidsperiod för teknisk 
anpassning, och därför kommer den först 

(24) Den separata försäljningen av 
roamingtjänster bedöms endast kunna få 
full verkan i kombination med att 
skyldigheten att bevilja tillträde avseende 
roamingtjänster i grossistledet underlättar 
marknadsinträdet för nya eller redan 
existerande aktörer, inklusive leverantörer 
av gränsöverskridande roamingtjänster. 
Genom denna lösning undviks 
snedvridningar mellan medlemsstater, 
eftersom den garanterar en konsekvent 
regleringsstrategi och därigenom bidrar till 
utbyggnaden av den inre marknaden. 
Denna lösning för roamingtjänsterna 
innebär dock att operatörerna kommer att 
behöva en skälig tidsperiod för teknisk 
anpassning, och därför kommer den först 
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efter en viss tid att resultera i en genuin 
inre marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs, varefter 
begränsningarna kan avskaffas.

efter en viss tid att resultera i en genuin 
inre marknad med tillräckligt hög 
konkurrensnivå. Av detta skäl bör 
pristaken för grossistavgifterna för 
roamingsamtalstjänster och sms- och 
dataroamingtjänster samt skyddstaken för 
sådana tjänster i slutkundsledet behållas 
tillfälligt på lämplig nivå för att garantera 
att de redan existerande 
konsumentfördelarna bevaras under en 
övergångsperiod under vilken dessa 
strukturella lösningar genomförs. Taken 
bör även fastställas med beaktande av 
målen i artikel 8 i ramdirektivet, särskilt 
behovet av att främja effektiva 
investeringar och innovation, och av 
målen i kommissionens meddelande av 
den 26 augusti 2010 om en digital agenda 
för Europa (COM(2010)0245), särskilt 
målen om bredbandstäckning och de 
mobila nätens bidrag till denna. Därefter 
kan taken avskaffas.

Or. fr

Motivering

Prissättningen bör möjliggöra tillräckligt stora intäkter för operatörerna för att de ska kunna 
uppfylla medlemsstaternas krav på täckning. 

Ändringsförslag 92
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Med hänsyn till att roamingpriser 
fortfarande kan anses utgöra ett hinder 
mot en inre marknad för telekomtjänster 
och att den digitala agendan för Europa 
har som mål att skillnaderna mellan 
roamingtaxorna och de nationella 
telekomtaxorna bör närma sig noll senast 
2015 bör operatörerna kunna välja att 
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uppnå detta mål frivilligt. Av detta skäl 
bör operatörer som i alla erbjudanden till 
alla sina kunder erbjuder roamingtaxor 
som ligger påtagligt nära taxorna för 
nationella samtals-, sms- och datatjänster 
senast den 1 juli 2014 undantas från 
kravet att vidta tekniska åtgärder för 
separat försäljning av roamingtjänster. 
Kommissionen bör genom delegerade 
akter ange vilken taxa som krävs för 
undantaget på grundval av Berecs 
ståndpunkt och efter samråd med berörda 
aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Operatörer som erbjuder 
roamingtaxor som ligger påtagligt nära de 
nationella taxorna bör undantas från 
kravet att vidta åtgärder som möjliggör 
separat försäljning av roamingtjänster. I 
samband med detta undantag bör hänsyn 
tas till de krav på mobiltelefonitäckning 
som medlemsstaterna ställer.

Or. fr

Motivering

Prissättningen bör möjliggöra tillräckligt stora intäkter för operatörerna för att de ska kunna 
uppfylla medlemsstaternas krav på täckning. 

Ändringsförslag 94
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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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) Till dess att de strukturella 
lösningarna har medfört tillräcklig 
konkurrens på roamingmarknaden som 
skulle leda till minskningar av 
grossisttaxorna som i sin tur skulle föras 
vidare till konsumenterna, 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.

Or. en

Ändringsförslag 95
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 minut-/gigabyteavgift i 
grossistledet och begränsa avgifterna i 
slutkundsledet genom den eurotaxa som 
införs genom förordning (EG) nr 717/2007. 
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genomsnittliga grossistavgiften bör under 
en angiven period gälla mellan två 
operatörer inom unionen, oberoende av 
vilka de är.

Den genomsnittliga grossistavgiften bör 
under en angiven period gälla mellan två 
operatörer inom unionen, oberoende av 
vilka de är.

Or. en

Ändringsförslag 96
Ioan Enciu

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 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 aktivt informera 
sina kunder om eurotaxan och
kostnadsfritt och på ett tydligt och klart sätt 
erbjuda alla sina roamingkunder en 
eurotaxa.

Or. en

Ändringsförslag 97
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 

(28) Den tillfälliga eurotaxa som erbjuds
roamingkunder bör avspegla en rimlig 
marginal i förhållande till kostnaden i 
grossistledet för att tillhandahålla 
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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.

roamingtjänsten, samtidigt som 
operatörerna tillåts att fortsätta att 
konkurrera genom att variera sitt utbud och 
anpassa prisstrukturen till
marknadsförhållanden och konsumenternas 
preferenser. Skyddstaken bör maximera de 
konkurrensfördelar som följer av den
strukturella lösningen till förmån för 
konsumenterna. Därför bör taken i 
slutkundsledet fastställas till en nivå som 
är tre gånger taken i grossistledet för att 
ge tillräckligt med utrymme för att locka 
nya aktörer på den nya 
roamingmarknaden. 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

Ändringsförslag 98
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(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. Enligt Berecs 
beräkningsmetod, där taket i 
slutkundsledet är tre gånger taket i 
grossistledet, skulle en marginal på 
200 procent möjliggöra marknadsinträde 
och utveckling av konkurrens. 
Skyddstaken bör därför sättas i enlighet 
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tillämpas på mervärdestjänster. med detta, så att de 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.

Or. en

Ändringsförslag 99
Jean-Pierre Audy

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. 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 den del av taxan som tas ut 
för tillhandahållande av
mervärdestjänster.

Or. en

Motivering

European consumers travelling in another Member State may find themselves in situations 
where they are forced to call value-added services with free numbers or premium rate (e.g. 
services to change train tickets, phone calls to insurance companies in case of accident, to 
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banks in case of fraudulent use of a credit card, etc.) Therefore, these numbers should be 
better reflected in the scope of the text. The current wording of recital 28 can be understood 
as excluding from the scope of the regulation only the price charged for the value-added 
service provided, not the tariff paid for the communication (excluding surcharge) which is 
covered by the regulation. This being the case, a call to a normal free number could not be 
charged more than the Eurotariff. It is proposed to clarify the recital to that effect.

Ändringsförslag 100
Robert Goebbels

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. 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 den del av taxan som tas ut 
för mervärdestjänster, utan enbart på 
taxorna för uppkopplingen till sådana 
tjänster.

Or. en

Motivering

Syftet är att tydliggöra att taxorna för kommunikation till mervärdestjänster ingår i denna 
förordning men inte avgifterna för själva tjänsterna.
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Ändringsförslag 101
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Denna regleringsmetod bör vara lätt 
att genomföra och övervaka, så att den 
administrativa bördan blir så liten som 
möjlig, både för de aktörer som påverkas 
av de uppställda kraven och för de 
nationella regleringsmyndigheter som ska 
övervaka metoden och se till att den 
efterlevs. Den bör också vara klar och 
tydlig och direkt begriplig för samtliga 
mobilkunder i unionen. Dessutom bör den 
vara tillförlitlig och förutsägbar för 
operatörer som tillhandahåller 
roamingtjänster i grossist- och 
slutkundsledet. Nivån uttryckt i pengar för 
den högsta minutavgiften i grossist- och 
slutkundsledet bör därför anges i denna 
förordning.

(29) Denna regleringsmetod bör vara lätt 
att genomföra och övervaka, så att den 
administrativa bördan blir så liten som 
möjlig, både för de aktörer som påverkas 
av de uppställda kraven och för de 
nationella regleringsmyndigheter som ska 
övervaka metoden och se till att den 
efterlevs. Den bör också vara klar och 
tydlig och direkt begriplig för samtliga 
mobilkunder i unionen. Dessutom bör den 
vara tillförlitlig och förutsägbar för 
operatörer som tillhandahåller 
roamingtjänster i grossist- och 
slutkundsledet. Nivån uttryckt i pengar för 
den högsta minut-/gigabyteavgiften i 
grossist- och slutkundsledet bör därför 
anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 102
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Den högsta angivna genomsnittliga
minutavgiften i grossistledet bör beakta de 
olika element som ingår i ett 
roamingsamtal inom unionen, särskilt 
kostnaden för originering och terminering 
av samtal via mobila nät, och inklusive 
indirekta kostnader samt kostnader för 
signalering och transitering. Det 
lämpligaste riktmärket för originering och 
terminering av samtal är den 

(30) Den högsta angivna genomsnittliga
minut-/gigabyteavgiften i grossistledet bör 
beakta de olika element som ingår i ett 
roamingsamtal inom unionen, särskilt 
kostnaden för originering och terminering 
av samtal via mobila nät, och inklusive 
indirekta kostnader samt kostnader för 
signalering och transitering. Det 
lämpligaste riktmärket för originering och 
terminering av samtal är den 
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genomsnittliga mobiltermineringstaxan för 
mobilnätsoperatörer i unionen, beräknad på 
grundval av information från de nationella 
regleringsmyndigheterna och 
offentliggjord av kommissionen. Vid 
fastställandet av den högsta genomsnittliga
minutavgift som föreskrivs i denna 
förordning bör man därför beakta den 
genomsnittliga mobiltermineringstaxan, 
som anger ett riktmärke för de berörda 
kostnaderna. Den högsta genomsnittliga
minuttaxan i grossistledet bör sänkas 
årligen i syfte att beakta sänkningar av 
mobiltermineringstaxorna som de 
nationella regleringsmyndigheterna 
emellanåt beslutar om.

genomsnittliga mobiltermineringstaxan för 
mobilnätsoperatörer i unionen, beräknad på 
grundval av information från de nationella 
regleringsmyndigheterna och 
offentliggjord av kommissionen. Vid 
fastställandet av den högsta genomsnittliga
minut-/gigabyteavgift som föreskrivs i 
denna förordning bör man därför beakta 
den genomsnittliga 
mobiltermineringstaxan, som anger ett 
riktmärke för de berörda kostnaderna. Den 
högsta genomsnittliga
minut-/gigabytetaxan i grossistledet bör 
sänkas årligen i syfte att beakta sänkningar 
av mobiltermineringstaxorna som de 
nationella regleringsmyndigheterna 
emellanåt beslutar om.

Or. en

Ändringsförslag 103
Ioan Enciu

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 

(32) Under övergångsperioden med 
säkerhetstak bör varje konsument
informeras om och 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 
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nivåer sänkas årligen. grossistledet bör eurotaxans högsta tillåtna 
nivåer sänkas årligen.

Or. en

Ändringsförslag 104
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Under övergångsperioden med 
skyddstak bör nya roamingkunder
fullständigt och aktivt informeras 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.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) På en marknad med få 
dominerande operatörer kan det vara 
svårt för mindre operatörer att ta sig in 
eftersom de har svårt att konkurrera på 
grund av att de inte kan internalisera 
roamingkostnader i grossistledet. Därför 
bör medlemsstaterna överväga att ingripa 
genom reglering för att se till att mindre 
operatörer får tillgång till marknaden. Å 
andra sidan bör medlemsstaterna inte 
införa någon reglering som begränsar 
möjligheten för mindre operatörer att 
ingå allianser.

Or. en

Ändringsförslag 106
András Gyürk

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 

(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 
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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.

mobiltermineringstaxan.

Or. en

Ändringsförslag 107
András Gyürk

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 

(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
överallt i unionen 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.
75 %-kriteriet för pristaken i slutkundsledet
bör beräknas separat för varje 
roamingtjänst (samtals-, sms- eller 
dataroaming).
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dataroaming).

Or. en

Ändringsförslag 108
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för 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 ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information 
om gällande roamingavgifter när de ringer 
eller tar emot taltelefonisamtal i en 
medlemsstat de besöker. Dessutom bör 
leverantörerna aktivt och 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.

Or. en

Ändringsförslag 109
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen
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Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 
unionen, för att roamingkunderna lättare 
ska kunna avgöra hur de ska använda sina 
mobiltelefoner när de är utomlands och för 
att se till att de är medvetna om 
roamingavgifterna, 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.

Or. en

Ändringsförslag 110
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

erbjuder en sådan, när abonnemang tecknas 
och varje gång roamingtaxorna ändras. I 
all information och alla erbjudanden bör 
priserna och tjänsternas egenskaper 
framhållas klart, uttömmande, 
lättillgängligt och så att de är lätta att 
jämföra. Hemmaleverantörerna bör 
tillhandahålla information om 
roamingtaxor på lämpligt sätt, till exempel 
via sms, 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.

Or. en

Ändringsförslag 111
András Gyürk

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 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 wi-fi, utan snarare 
bör nationella regleringsmyndigheter, i 
samarbete med berörda parter, 
uppmuntra utvecklingen av 
wi-fi-surfzoner, med lämplig information 
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till kunderna, som ett billigt eller 
kostnadsfritt alternativ till dataroaming. 
Konsumenterna bör informeras om detta, 
så att de kan göra ett välgrundat val.

Or. en

Ändringsförslag 112
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 70a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70a) När det gäller gränsregioner bör 
mobiloperatörer informera sina kunder 
bättre om hur de undviker oavsiktliga 
roamingavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 113
Matthias Groote

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 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. Därutöver bör kunderna 
ges möjlighet att beställa åtminstone 
dagsaktuella uppgifter om sin 
roaminganvändning. Detta kan ske via en 
webbplats, en telefonitjänst eller ett 
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program på den mobila enheten.

Or. de

Ändringsförslag 114
Ioannis A. Tsoukalas

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 ge exempel på 
dataroamingtillämpningar, till exempel
användning av e-post, bilder och 
webbläsare och mobila tillämpningar, och 
ange deras ungefärliga storlek i form av 
dataanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 115
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. 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 

1. Genom denna förordning införs en 
gemensam metod för att få till stånd en 
sann 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 
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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.

de ringer eller tar emot samtal, när de 
skickar eller tar emot sms-meddelanden 
och när de använder datatjänster. Nästa 
steg är att vidta nödvändiga åtgärder så 
att man skulle kunna ta bort 
roamingkonceptet i EU helt och hållet 
och garantera identiska priser i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 116
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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.

Or. en

Ändringsförslag 117
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att separera försäljningen av 
roamingtjänster från 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 118
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska vara tillfällig och 
endast gälla till dess att kommissionen 
föreslår den nödvändiga lagstiftningen 
för att fullborda EU:s inre marknad för 
allmänna mobila kommunikationsnät så 
att roamingavgifterna på medellång sikt 
kan tas bort.

Or. en

Ändringsförslag 119
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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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

Motivering

Vissa skyddsbestämmelser, såsom förhindrande av oväntat höga räkningar och information 
om roamingtaxor, bör även omfatta roamingtjänster utanför EU.

Ändringsförslag 120
Jean-Pierre Audy

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 kund, 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 
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tarifaires ne mentionnent que le « fournisseur d’origine »). Il convient de s’assurer que tous 
les acteurs sont soumis aux mêmes règles.

Ändringsförslag 121
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) unionsomfattande roaming: användning 
av en mobiltelefon eller annan typ av 
mobil enhet av en roamingkund som 
befinner sig i en annan medlemsstat än den 
där denna kunds hemmanät finns, för att 
ringa eller ta emot samtal inom unionen, 
eller för att skicka eller ta emot sms-
meddelanden eller använda 
datakommunikation, och detta möjliggörs 
genom en överenskommelse mellan 
hemma- och värdnätsoperatörerna,

d) unionsomfattande roaming: användning 
av en enhet av en roamingkund som 
befinner sig i en annan medlemsstat än den 
där denna kunds hemmanät finns, för att 
ringa eller ta emot samtal inom unionen, 
eller för att skicka eller ta emot sms-
meddelanden eller använda 
datakommunikation, och detta möjliggörs 
genom en överenskommelse mellan 
hemma- och värdnätsoperatörerna,

Or. fr

Ändringsförslag 122
Amalia Sartori, Lara Comi

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 
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datakommunikation av typen maskin till 
maskin.

Or. en

Motivering

Mms bör, liksom sms, inte omfattas av definitionen av reglerade roamingdata, eftersom det 
inte kan jämföras med andra datatjänster. Kommunikation av typen maskin till maskin bör 
inte omfattas av definitionen av reglerade 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 görs av 
mobilnätsoperatörer och säljs till affärs- eller toppkunder (företag).

Ändringsförslag 123
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 124
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) alternativ leverantör av roamingtjänster: m) alternativ leverantör av roamingtjänster: 
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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,

en annan hemmaleverantör än den operatör 
som tillhandahåller nationella 
mobilkommunikationstjänster, vilken 
tillhandahåller roamingkunden 
roamingtjänster,

Or. en

Ändringsförslag 125
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 126
Amalia Sartori, Lara Comi

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 

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 
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återförsäljare, återförsäljare,

Or. en

Motivering

Som Berec också har påpekat, bör förordningens ordalydelse vara så pass flexibel att den gör 
det möjligt att identifiera en lösning bland en rad alternativ, utan att utesluta någon 
möjlighet. Som angetts i förordningen är det Berecs roll att definiera den bästa 
genomförandelösningen.

Ändringsförslag 127
Jean-Pierre Audy

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) direkt roamingtjänsttillträde i 
grossistledet: att värdnätsoperatören enligt 
definierade villkor gör faciliteter och/eller 
tjänster tillgängliga för en operatör i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster till 
kunder i slutkundsledet,

Or. en

Motivering

Tillträdeskravet bör omfatta både direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och 
återförsäljning av roaming i grossistledet, så att såväl mobila virtuella nätoperatörer som 
mellanhänder mellan mobilnätsoperatörer och återförsäljare (t.ex. tillhandahållare, ombud 
osv.) ges tillträde. Därför behövs två definitioner: en för ”direkt roamingtjänsttillträde i 
grossistledet” och en för ”återförsäljning av roaming i grossistledet”, som omfattar mobila 
virtuella nätoperatörer och eventuella mellanhänder mellan mobilnätsoperatörer och 
återförsäljare (t.ex. tillhandahållare, ombud, osv.). Detta ändringsförslag ser till att det råder 
konsekvens med den föreslagna ändringen av artikel 3 punkt 1.

Ändringsförslag 128
Lara Comi

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. it

Ändringsförslag 129
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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

Ändringsförslag 130
Teresa Riera Madurell

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



PE478.630v01-00 50/98 AM\887960SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 131
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Ändringsförslag 132
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Ändringsförslag 133
Robert Goebbels

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 hållas neutral när det gäller vilka tekniska lösningar som kan finnas för 
separering av roamingtjänster.

Ändringsförslag 134
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) lokala dataroamingtjänster: 
dataroamingtjänster som tillhandahålls 
kunder direkt på ett värdnät av en 
mobilnätsoperatör, mobil virtuell 
nätoperatör eller återförsäljare,

Or. en

Ändringsförslag 135
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) lokala dataroamingtjänster: 
dataroamingtjänster som tillhandahålls 
kunder direkt på ett värdnät av en 
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mobiloperatör, mobil virtuell nätoperatör 
eller återförsäljare,

Or. en

Ändringsförslag 136
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) återförsäljning av roaming i 
grossistledet: försäljning av 
roamingtjänsttillträde i grossistledet av en 
annan operatör än värdnätsoperatören, 
som vanligtvis täcker flera värdnät i flera 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Tillträdeskravet bör omfatta både direkt roamingtjänsttillträde i grossistledet och 
återförsäljning av roaming i grossistledet, så att såväl mobila virtuella nätoperatörer som 
mellanhänder mellan mobilnätsoperatörer och återförsäljare (t.ex. tillhandahållare, ombud 
osv.) ges tillträde. Därför behövs två definitioner: en för ”direkt roamingtjänsttillträde i 
grossistledet” och en för ”återförsäljning av roaming i grossistledet”, som omfattar mobila 
virtuella nätoperatörer och eventuella mellanhänder mellan mobilnätsoperatörer och 
återförsäljare (t.ex. tillhandahållare, ombud, osv.). Detta ändringsförslag ser till att det råder 
konsekvens med den föreslagna ändringen av artikel 3 punkt 1.

Ändringsförslag 137
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

oa) gemensam taxa: en taxa som alla 
operatörer måste erbjuda och som 
innebär identiska priser för samtal, sms 
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och dataanvänding inom EU, oavsett om 
kunden är roamingkund eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 138
Amalia Sartori, Lara Comi

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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer och 
återförsäljare. Ansökan om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet bör 
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 i
grossistledet. Dessa regler ska inte 
påverka möjligheten att få ersättning för 
andra kostnader med anknytning till 
mobilnätsoperatörens tillhandahållande 
av roamingtjänsttillträde i grossistledet.

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 återvinnas av mobilnätsoperatören.

Ändringsförslag 139
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
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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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer och 
återförsäljare. Roamingtjänsttillträde i 
grossistledet ska tillhandahållas på 
icke-diskriminerande villkor utan att göra 
åtskillnad mellan nationella och 
utländska operatörer, inklusive villkoren 
för tillträde i grossistledet för nationella 
mobiltjänster. Reglerna om reglerade 
roamingtaxor i grossistledet enligt 
artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag 140
Francesco De Angelis

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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer och 
återförsäljare. Mobila virtuella 
nätoperatörer ska ges samma fördelaktiga 
villkor som andra nätoperatörer, på 
icke-diskriminerande villkor. Reglerna om 
reglerade roamingtaxor i grossistledet 
enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer ska från och med 
den 1 juli 2014 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 13.4 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag 142
András Gyürk

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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer får inte begränsa
roamingtjänsttillträde i grossistledet till 
sina nät, såvida inte operatören kan 
motivera en begränsning. Reglerna om 
reglerade roamingtaxor i grossistledet 
enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag 143
Jean-Pierre Audy
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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 i
grossistledet.

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om direkt
roamingtjänsttillträde i grossistledet från 
alla operatörer, även från mobila virtuella 
nätoperatörer och återförsäljare i 
grossistledet, liksom alla rimliga 
ansökningar om återförsäljning av 
roaming i grossistledet från alla mobila 
virtuella nätoperatörer eller återförsäljare 
som de är värdar för. Reglerna om 
reglerade roamingtaxor i grossistledet 
enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en

Motivering

Syftet är att förtydliga att tillträdeskravet omfattar både direkt roamingtjänsttillträde i 
grossistledet och återförsäljning av roaming i grossistledet, så att mobila virtuella 
nätoperatörer ges tillträde; förtydliga att endast operatörer omfattas av tillträdeskravet, men 
alla operatörer; se till att eventuella mellanhänder mellan mobilnätsoperatören och 
återförsäljaren (tillhandahållaren, ombudet, osv.) kommer att omfattas av kravet att ge 
tillträde och av de därtill hörande pristaken.

Ändringsförslag 144
Jens Rohde

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 

1. Mobilnätsoperatörer ska efterkomma 
alla rimliga ansökningar om 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, även 
från mobila virtuella nätoperatörer och 
återförsäljare. Mobilnätsoperatörer ska 
vara skyldiga att bevilja tillträde på ett 
icke-diskriminerande sätt och 



AM\887960SV.doc 57/98 PE478.630v01-00

SV

tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

tillhandahålla likvärdiga tekniska och 
organisatoriska villkor. Reglerna om 
reglerade roamingtaxor i grossistledet 
enligt artiklarna 6, 8 och 11 ska gälla för 
tillhandahållande av roamingtjänsttillträde i
grossistledet.

Or. en

Ändringsförslag 145
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.
Ytterligare tjänster utöver grundläggande 
roamingtjänsttillträde i grossistledet, 
exempelvis faktureringstjänster eller 
kundservice, bör ge upphov till ersättning.

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 146
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
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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 
omfatta tillträde till alla nätelement och 
tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, 
nätkapacitet, programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
tillhandahålla roamingtjänster till kunder.

Or. en

Ändringsförslag 147
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Roamingtjänsttillträde i grossistledet ska 
beviljas inom sex månader från 
mottagandet av nätoperatörens ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 148
Francesco De Angelis

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, enligt icke-diskriminerande villkor,
omfatta tillträde till alla nätelement och 
tillhörande faciliteter, relevanta tjänster, 
programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
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tillhandahålla roamingtjänster till kunder, 
även genom avvikelse från 
direktiv 2002/19/EG.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jean-Pierre Audy

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. Direkt roamingtjänsttillträde i 
grossistledet ska beviljas inom två månader 
från mottagandet av nätverksoperatörens 
ansökan. Tillträdet bör tillhandahållas 
inom en rimlig tidsperiod på mindre än 
sex månader.

Or. en

Motivering

Tvåmånadersperioden gäller bara behandlingen av ansökan. Det är viktigt att introducera 
begreppet ”inom en rimlig tidsperiod” till nästa stadium av förhandlingarna om tillträde till 
roaming i grossistledet så att det tekniska genomförandet inte försinkas i onödan. Ändringen 
skapar även konsekvens med ändringsförslaget till artikel 3.1.

Ändringsförslag 150
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
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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 151
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Separat försäljning av roamingtjänster

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.
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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.
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 
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operatör som tillhandahåller nationella 
mobilkommunikationstjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 152
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 153
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster ska se till 
att deras kunder har möjlighet att få 
tillträde till samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster eller till lokala 
dataroamingtjänster som erbjuds av 
alternativa leverantörer av roamingtjänster 
som erbjuder roamingtjänster i den 
medlemsstat där avtalet eller 
överenskommelsen om tillhandahållande 
av nationella 
mobilkommunikationstjänster ingåtts med 
kunden.

Or. en
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Ändringsförslag 154
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster ska se till 
att deras abonnenter har möjlighet att få 
tillträde till samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster eller till lokala 
dataroamingtjänster som erbjuds av 
alternativa leverantörer av roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 155
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

1. Från och med den 1 mars 2014 ska 
hemmaleverantörer se till att deras kunder
har möjlighet att få tillträde till samtals-, 
sms- och dataroamingtjänster som erbjuds 
av alternativa leverantörer av 
roamingtjänster som har beviljats tillträde 
för att tillhandahålla separata 
roamingtjänster i enlighet med artikel 5.

Or. en

Motivering

The deadline for implementing the structural measures should be brought forward to 1st 
March 2014 instead of 30 June 2014 so that in 2014, the summer period (particularly
significant for collecting data) is not ‘lost’ owing to possible delays in delivery and gradual 
growth in demand. The term “interconnection” should not be used: it is a different concept 
from “access” and a concept which, legally, implies a whole set of legal obligations that 
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would not be appropriate in the context of the roaming regulation. This amendment also 
ensures consistency with proposed amendment to Article 5, paragraph 2.

Ändringsförslag 156
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 
leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster informera 
alla sina roamingkunder om möjligheten att 
avsäga sig de roamingtjänster de för 
närvarande har tillträde till och att välja 
roamingtjänster som erbjuds av en 
alternativ leverantör av roamingtjänster i 
enlighet med punkt 1. Roamingkunderna 
ska ha två månader på sig att meddela sin 
leverantör av nationella 
mobilkommunikationstjänster vilken 
alternativ leverantör de valt. Om en kund 
väljer att byta till en alternativ leverantör 
av roamingtjänster inom denna tidsgräns 
bör bytet genomföras inom högst 
en arbetsdag. 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 157
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2014 ska 2. Från och med den 1 januari 2014 ska 
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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.

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 virtuell 
leverantör av roamingtjänster, och från 
och med den 1 januari 2015 från alla 
typer av alternativa leverantörer 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 158
Jean-Pierre Audy

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. Före det datum som anges i punkt 1 ska 
hemmaleverantörerna på ett klart, utförligt 
och lättillgängligt sätt informera alla sina 
roamingkunder om möjligheten att 
tillfälligt eller permanent välja 
roamingtjänster från en alternativ 
leverantör av roamingtjänster. 
Roamingkunder ska i enlighet med 
punkterna 3 och 4 ha rätt att närsomhelst, 
tillfälligt eller permanent, välja en 
alternativ leverantör av roamingtjänster.

Or. en
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Motivering

Förordningens tillämpningsområde bör inte begränsas till enbart abonnemang. Kunderna 
bör ha möjlighet att byta tillfälligt, exempelvis när de reser utomlands för en kortare tid. 
Konsumenterna brukar inte vara särskilt villiga att byta till andra erbjudanden. För att de 
ska kunna göra ett väl underbyggt val bör hemmaleverantörerna åläggas att upplysa sina 
kunder på ett klart och lättbegripligt sätt om förändringarna och om möjligheten att välja en 
alternativ leverantör av roamingtjänster.

Ändringsförslag 159
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. 
Roamingkunder ska i enlighet med 
punkterna 3 och 4 ha rätt att närsomhelst 
välja en alternativ leverantör av 
roamingtjänster.

Or. ro

Ändringsförslag 160
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje övergång till eller från en 4. Varje övergång till eller från en 
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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.

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 en rimlig 
tidsperiod, såsom detta definieras i Berecs 
riktlinjer för en harmoniserad lösning för 
separat tillhandahållande av 
roamingtjänster, 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

Vad som är en ”rimlig tidsperiod” för konsumenternas byte av leverantör av roamingtjänster 
beror till stor del på den tekniska lösningen. Eftersom Berec ska definiera lösningen i sina 
riktlinjer föreslås att även tidsfristen för bytet definieras i riktlinjerna.

Ändringsförslag 161
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

4. Varje övergång till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster ska vara 
avgiftsfri och får inte vara förenad med 
villkor eller restriktioner rörande några 
andra delar av abonnemanget än den 
roamingtjänst som tillhandahålls av den 
alternativa leverantören av 
roamingtjänster; övergången ska ske inom 
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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 arbetsdag, med undantag för det fall en 
roamingkund har tecknat sig för ett paket 
innehållande andra roamingpriser än 
eurotaxan, eurotaxan för sms-tjänster eller
eurotaxan för dataroamingtjänster, då 
leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster 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 162
Silvia-Adriana Ţicău

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.

Or. ro

Ändringsförslag 163
Giles Chichester
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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, 
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, såsom 
detta kommer att definieras 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”. Minimumperioden 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 164
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje övergång till eller från en 4. Varje övergång till eller från en 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 165
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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 

5. Vid tidpunkten för ingående eller 
förnyande av ett avtal om 
mobilkommunikationstjänster ska 
leverantörerna av nationella 
mobilkommunikationstjänster ge varje 
kund fullständig och enskild information 
om möjligheten att välja en alternativ 
leverantör av roamingtjänster och får inte 
hindra ingåendet av ett avtal med en 
alternativ leverantör av roamingtjänster. 
Kunder som ingår avtal med en leverantör 
av nationella 
mobilkommunikationstjänster 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 
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alternativa leverantörer av roamingtjänster. alternativa leverantörer av roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 166
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

6. Leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster 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 leverantören av 
nationella mobilkommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 167
Lambert van Nistelrooij

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 
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kommissionen ska Berec, inom en rimlig 
tidsperiod och högst tre månader efter det 
att denna förordning har antagits, 
fastställa riktlinjer för vad som avses med 
roamingtaxor som ligger nära nationella 
taxor.

Or. en

Ändringsförslag 168
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om kunden har tecknat sig för lokala 
dataroamingtjänster hos en alternativ 
leverantör av roamingtjänster i enlighet 
med punkt 1, ska leverantören av 
nationella mobilkommunikationstjänster 
fortsätta att tillhandahålla samtals- och 
sms-roamingtjänster med samma tekniska 
egenskaper, inklusive kvalitetsparametrar, 
som när kunden utnyttjar 
dataroamingtjänster som tillhandahålls av 
leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster.  

Or. en

Ändringsförslag 169
Pilar del Castillo Vera

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en kund accepterar ett erbjudande 
från sin nationella operatör och 
roamingtaxorna är praktiskt taget 
likvärdiga med kundens nationella taxor 
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för samtals-, data- och sms-tjänster, ska 
operatören inte vara skyldig att i enlighet 
med punkterna 1–6 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 artikel 5. 
Efter offentliga samråd ska Berec, i nära 
samarbete med kommissionen, inom 
tre månader efter det att denna 
förordning har antagits, fastställa 
riktlinjer för vilka villkor som 
roamingtaxor måste uppfylla för att 
betraktas som ”praktiskt taget likvärdiga”. 
Efter samråd med berörda nationella 
regleringsmyndigheter ska kommissionen, 
med största möjliga hänsyn till Berecs 
riktlinjer, utan dröjsmål besluta om 
huruvida den undantagsklausul på grund 
av ”praktiskt taget likvärdiga taxor” som 
varje operatör kan åberopa ska tillämpas. 
Berec ska övervaka att alla operatörer 
som beslutar att tillämpa denna 
undantagsklausul kontinuerligt följer 
riktlinjerna.

Or. en

Ändringsförslag 170
Amalia Sartori, Lara Comi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Skyldigheterna enligt punkterna 1–6 
ovan och enligt 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. 
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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

Ändringsförslag 171
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om en kund får ett erbjudande av sin 
nationella operatör om roamingtaxor som 
ligger påtagligt nära de taxor som gäller 
för kundens nationella samtals-, sms- och 
datatjänster, ska operatören inte vara 
skyldig att i enlighet med punkterna 1–6 
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 
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 vad som avses med 
roamingtaxor som ligger påtagligt nära 
nationella taxor. I samband med detta 
förfarande bör hänsyn tas till de krav på 
täckning som medlemsstaterna ställer.

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 
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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.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4b (new).

Ändringsförslag 172
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Skyldigheterna avseende samtals- och 
sms-roaming enligt punkterna 1–6 ovan 
och enligt artikel 5 ska inte gälla 
hemmaleverantörer som erbjuder alla 
sina abonnenter samtals- och 
sms-roamingtaxor som ligger påtagligt 
nära de taxor som roamingkunden måste 
betala för nationella samtals-, sms- och 
datatjänster per den 1 juli 2014. Om 
en operatör väljer frivillig sänkning ska 
denna gälla för alla operatörens 
avgiftsplaner. Inom tre månader efter det 
att denna förordning har antagits ska 
Berec, i nära samarbete med 
kommissionen, fastställa riktlinjer för 
definitionen av roamingtaxor som ligger 
påtagligt nära nationella taxor.

Or. en

Ändringsförslag 173
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

6a. När en kund får ett erbjudande från 
sin hemmaleverantör om roamingtaxor 
som ligger påtagligt nära taxorna för 
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.

Or. en

Ändringsförslag 174
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster får inte 
hindra sina kunder från att tillfälligt få 
tillträde till lokala datatjänster från 
alternativa leverantörer av lokala mobila 
dataroamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 175
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. När kunden tillfälligt utnyttjar lokala 
datatjänster ska hemmaleverantören 
fortsätta att tillhandahålla samtals- och 
sms-roamingtjänster med samma tekniska 
egenskaper som när kunden utnyttjar 
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dataroamingtjänster som tillhandahålls av 
leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster. Ingen 
extra avgift får påläggas kunder som 
väljer att tillfälligt få tillträde till lokala 
datatjänster från en alternativ leverantör.

Or. en

Ändringsförslag 176
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Den största skillnad mellan nationella 
taxor och roamingtaxor som operatörer 
får tillämpa för att efterleva punkt 6a
ovan bör fastställas av kommissionen 
genom delegerade akter, på grundval av 
Berecs yttrande samt efter samråd med 
berörda aktörer och inom en rimlig 
tidsperiod på högst tre månader efter det 
att denna förordning har antagits. Om 
alla roamingerbjudanden från en 
operatör uppfyller kraven i denna punkt 
ska punkterna 1–6 ovan samt artikel 5 
inte gälla.

Or. en

Ändringsförslag 177
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6d. Operatörerna ska senast den 
1 juli 2014 se till att det har införts 
faciliteter för att kunderna tillfälligt ska 
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kunna få tillträde till lokala 
dataroamingtjänster från en leverantör 
utan att behöva byta mobilnummer. 

Or. en

Ändringsförslag 178
Gunnar Hökmark

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6e. Leverantörer av lokala 
dataroamingtjänster i besökslandet får 
inte diskriminera roamingkunder, utan 
ska erbjuda datatjänster på liknande 
villkor som för inhemska kunder.

Or. en

Ändringsförslag 179
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Tillfälligt tillträde till lokala 

dataroamingtjänster
1. Leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster får inte 
hindra sina kunder från att tillfälligt få 
tillträde till lokala dataroamingtjänster 
från leverantörer av lokala mobila 
dataroamingtjänster utan att säga upp sitt 
gällande avtal eller sin gällande 
överenskommelse om dataroaming.
2. Punkt 1 ska inte gälla om en kund har 
valt ett avtal med en alternativ leverantör 
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av roamingtjänster i enlighet med 
artikel 4.
3. När kunden tillfälligt utnyttjar lokala 
dataroamingtjänster, ska leverantören av 
nationella mobilkommunikationstjänster 
fortsätta att tillhandahålla samtals- och 
sms-roamingtjänster med samma tekniska 
egenskaper, inklusive kvalitetsparametrar, 
som när kunden utnyttjar 
dataroamingtjänster som tillhandahålls av 
leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster.  
4. Kundens val att tillfälligt få tillträde till 
lokala dataroamingtjänster från en 
leverantör av lokala dataroamingtjänster 
får inte medföra att hemmaleverantören 
tar ut några abonnemangsavgifter eller 
andra fasta eller återkommande avgifter 
och ska vara möjligt att förena med 
avgiftsplanen i slutkundsledet.
5. Varje tillfälligt byte till en leverantör av 
lokala dataroamingtjänster från sådana 
dataroamingtjänster som tillhandahålls av 
leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster, samt varje 
byte tillbaka till leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster, ska vara 
avgiftsfritt och får inte vara förenat med 
villkor eller restriktioner rörande några 
delar av abonnemanget; bytet ska ske 
utan dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 180
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 181
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

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 
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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 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Lena Kolarska-Bobińska

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 för telekomtjänster, ska 
genomförandet av de tekniska lösningarna 
för faciliteten för separat försäljning av 
roamingtjänster ske samtidigt i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 183
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
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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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 184
Gunnar Hökmark

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, och 
för möjliggörande av tillträde till lokala 
dataroamingtjänster, vara 
kostnadseffektivt och ske samtidigt i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Robert Goebbels, Marita Ulvskog, Francesco De Angelis

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 

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

för separat försäljning av roamingtjänster 
ske samtidigt i hela unionen och uppfylla 
följande kriterier:
a) Varje teknisk lösning ska vara 
kostnadseffektiv.
b) Lösningen ska vara utformad på ett 
konsumentvänligt sätt.
c) Lösningen ska medge maximal 
interoperabilitet.
d) Lösningen ska medge lokal 
”break-out” för dataanvändning på ett 
konsumentvänligt 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) Slutanvändarna 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) EU-medborgare som befinner sig i 
tredjeländer och tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i EU får inte hindras 
från att använda roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 186
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Lena Kolarska-Bobińska

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 

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter som uppfyller kraven i punkt 1
införts senast den 1 mars 2014, så att 
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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.

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

Ändringsförslag 187
Teresa Riera Madurell

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, 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 SIM-kort och användning av 
samma terminal som för de nationella 
mobiltjänsterna. Prissättningen 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.
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Or. en

Ändringsförslag 188
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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.

1. För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster i enlighet med artikel 4 
ska operatörerna se till att faciliteter införts 
senast den 1 juni 2014, så att deras kunder
kan använda nationella mobiltjänster och 
de separata roamingtjänster som erbjuds av 
en alternativ roamingoperatör utan att 
behöva byta mobilnummer eller använda 
en annan terminal. Prissättningen för 
samtrafik och ytterligare supporttjänster i 
samband med tillhandahållandet av dessa 
faciliteter ska vara kostnadsorienterad och 
det bör inte tas ut några direkta avgifter av 
konsumenterna för användning av 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 189
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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 

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter införts senast den 1 juli 2014, så 
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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.

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

Ändringsförslag 190
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

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 att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter som uppfyller kraven i punkt 1 
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. Prissättningen för 
samtrafik ska vara kostnadsorienterad och 
det bör inte tas ut några direkta avgifter av 
konsumenterna för användning av 
faciliteten.
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för användning av faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jean-Pierre Audy

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 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. För att möjliggöra 
separat försäljning av roamingtjänster ska
operatörerna efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde till och 
användning av motsvarande specifika 
nätelement och tillhörande faciliteter, 
såsom tillgång till samma SIM-kort eller 
användning av samma terminal som för de 
nationella mobiltjänsterna. Prissättningen 
för tillträde i grossistledet 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

In regulatory terms, decoupling constitutes an access obligation on the wholesale roaming 
markets. Introducing this concept in the regulation results in creating a binding obligation on 
operators to allow the separate sale of roaming services, while leaving the technical details 
outside the regulation itself. This brings the regulation closer to well-known regulatory 
processes (e.g. in the framework of the “access” directive) and explicitly empower national 
regulatory authorities (NRAs) to enforce the implementation of this access obligation, in 
particular through dispute resolution procedures between operators linked to the 
implementation of decoupling.
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Ändringsförslag 192
Lara Comi

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, 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

Ändringsförslag 193
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster får inte 
neka överenskommelser om 
tillhandahållande av samtals- och 
sms-roamingtjänster till sina kunder som 
utnyttjar lokala dataroamingtjänster från 
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den alternativa leverantören av 
roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 194
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att möjliggöra tillfälligt tillträde till 
lokala dataroamingtjänster i enlighet med 
artikel 4a ska operatörerna se till att det 
senast den 1 juni 2014 har införts 
faciliteter för att deras kunder tillfälligt 
ska kunna få tillträde till lokala 
dataroamingtjänster från en leverantör av 
sådana tjänster utan att behöva byta 
mobilnummer eller använda en annan 
terminal. Tjänster för 
användarautentisering ska vara 
kostnadsfria, medan prissättningen för 
ytterligare supporttjänster avseende 
tillhandahållandet av dessa faciliteter ska 
vara kostnadsorienterad, och det får inte 
tas ut några direkta avgifter av 
konsumenterna för användning av 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 195
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster erbjuder 
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roamingtjänster i ett land där en 
leverantör av lokala dataroamingtjänster 
verkar, får leverantören av nationella 
mobilkommunikationstjänster inte neka 
överenskommelser om tillhandahållande 
av samtals- och sms-roamingtjänster till 
kunder hos leverantören av lokala 
dataroamingtjänster i det besökta landet.

Or. en

Ändringsförslag 196
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att säkra utvecklingen av den inre 
marknaden ska införandet av de 
faciliteter som avses i punkterna 1 och 3, 
genom en eller flera tekniska lösningar, 
ske på ett harmoniserat sätt över hela 
unionen och uppfylla följande väsentliga 
krav:
– Konsumentvänlighet, särskilt för att 
konsumenterna snabbt och lätt ska kunna 
byta till en alternativ leverantör av 
roamingtjänster utan att behöva byta sitt 
befintliga mobiltelefonnummer. 
– Förmåga att på konkurrensvillkor 
tillgodose olika kategorier av efterfrågan 
från konsumenterna, inklusive stora 
datatjänstanvändare.
– Förmåga att främja konkurrens på ett 
effektivt sätt, varvid hänsyn även ska tas 
till operatörernas möjligheter att utnyttja 
sina infrastrukturtillgångar eller 
kommersiella arrangemang.
– Kostnadseffektivitet, varvid hänsyn ska 
tas till kostnadsfördelningen mellan 
leverantörer av nationella 
mobilkommunikationstjänster och 
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alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.
– Förmåga att uppfylla kravet att 
konsumenterna ska ges möjlighet att välja 
en alternativ leverantör av 
roamingtjänster inom den tidsgräns som 
fastställs i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 197
Adina-Ioana Vălean, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3

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.

6. 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 separat försäljning av
roamingtjänster och för harmoniserade 
förfaranden för byte av leverantör av 
roamingtjänster samt avseende faciliteten 
för möjliggörande av tillträde till lokala 
dataroamingtjänster. Efter en motiverad 
ansökan från Berec får kommissionen 
förlänga denna period. Vid behov får 
Berec uppdatera riktlinjerna, efter samråd 
med berörda aktörer och i nära samarbete 
med kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 198
Gunnar Hökmark

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 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 samt 
avseende faciliteten för möjliggörande av 
tillträde till lokala dataroamingtjänster. 
Efter en motiverad ansökan från Berec får 
kommissionen förlänga denna period.

Or. en

Ändringsförslag 199
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3

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 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. De 
harmoniserade tekniska lösningarna ska 
uppfylla kraven i punkt 1. Efter en 
motiverad ansökan från Berec får 
kommissionen förlänga denna period.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3

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 en rimlig tidsperiod och högst 
tre månader från antagandet av denna 
förordning, fastställa riktlinjer för en 
harmoniserad lösning för separat 
tillhandahållande av roamingtjänster. 
Lösningen ska uppfylla objektiva kriterier 
och minimikrav och ska särskilt uppfylla 
följande väsentliga krav:

– De tekniska lösningarna ska 
genomföras samtidigt i hela unionen.
– Slutanvändarna ska kunna behålla sitt 
befintliga mobiltelefonnummer.
– Slutanvändarna ska snabbt och lätt 
kunna byta till en alternativ leverantör av 
roamingtjänster och mellan alternativa 
leverantörer av roamingtjänster samtidigt 
som de behåller sin nationella operatör.
– Det ska vara tekniskt möjligt för 
unionsmedborgare att fortsätta att 
använda roamingtjänster i tredjeländer 
och för tredjelandsmedborgare att 
fortsätta att använda roamingtjänster i 
unionen.
– Teknisk genomförbarhet.
– Kostnaderna för alla parter ska vara 
proportionerliga.
– Inverkan på konkurrensen (både i 
slutkunds- och i grossistledet).
– Nätintegritet (bland annat i fråga om 
autentisering och identifiering av 
användare).
– Skydd för kommersiella uppgifter och 
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personuppgifter som operatörerna 
innehar.
Berecs riktlinjer bör särskilt omfatta 
tekniska aspekter av faciliteten för 
separata roamingtjänster och 
harmoniserade förfaranden för byte av 
leverantör av roamingtjänster. Efter en 
motiverad ansökan från Berec får 
kommissionen förlänga denna period. 

Berec ska granska riktlinjerna och, med 
beaktande av hur de tillämpas i praktiken, 
utfärda reviderade riktlinjer om så behövs 
för att de väsentliga kraven ska uppfyllas 
på ett mer ändamålsenligt eller effektivt 
sätt.

Or. en

Motivering

Även om det är Berec som bör fastställa den tekniska lösningen i sina riktlinjer bör 
förordningen i sig själv vara vägledande för Berecs arbete genom att innehålla ett antal 
kriterier som den harmoniserade lösningen med åtskilda marknader bör uppfylla.

Ändringsförslag 201
Pilar del Castillo Vera

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.

Kommissionen ska ha befogenhet att, 
efter samråd med Berec och berörda 
aktörer, anta delegerade akter i enlighet 
med artikel 18a för att fastställa 
harmoniserade tekniska lösningar både 
avseende faciliteten för separata 
roamingtjänster och avseende 
harmoniserade förfaranden för byte av 
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leverantör av roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 202
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tillträde vägras kan den part vars 
intressen har åsidosatts begära att fallet 
tas upp inom de tvistlösningsförfaranden 
som avses i artiklarna 20 och 21 i 
direktiv 2002/21/EG. Vid biläggandet av 
en sådan tvist ska de nationella 
regleringsmyndigheterna ta största 
möjliga hänsyn till Berecs riktlinjer, i 
enlighet med artikel 3 i förordning (EG) 
nr 1211/2009, och i tillämpliga fall till 
genomförandeakter.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att nämna ramdirektivets bestämmelser, som ger nationella 
regleringsmyndigheter rätt att se till att bestämmelser som kravet på tillträde efterlevs.

Ändringsförslag 203
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om alla erbjudanden från en operatör 
uppfyller villkoren i artikel 4.6a får denna 
operatör avslå en begäran från en annan 
operatör om att få tillträde till och 
använda motsvarande specifika 
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nätelement och tillhörande faciliteter för 
separat försäljning av roamingtjänster i 
enlighet med artikel 4.1–4.6.

Or. en

Motivering

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 be met 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. This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 4, paragraph 6a (new).

Ändringsförslag 204
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att punkt 3 ska tillämpas på ett 
enhetligt sätt får kommissionen, med 
största möjliga hänsyn till Berecs 
riktlinjer, anta genomförandeakter i syfte 
att ytterligare harmonisera de praktiska 
villkoren för separat försäljning av 
roamingtjänster. Dessa eventuella 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 5a.2.

Or. en

Motivering

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
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powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.

Ändringsförslag 205
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska biträdas av den 
kommunikationskommitté som inrättats 
enligt artikel 22 i direktiv 2002/21/EG. 
Den kommittén ska vara en kommitté i 
den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011.
När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Where appropriate, and if necessary, the Commission could adopt an additional 
implementing act detailing the practicalities of the separate sale of roaming services. This 
option could constitute a safety net that could be used in order to reinforce the impact of the 
structural remedy while avoiding reopening the regulation. The recourse to implementing 
powers in this case may be useful to ensure uniform conditions for the implementation of the 
decoupling obligation, through a legally binding act, directly applicable to operators. Such 
an implementing act could be adopted by the Commission while involving Member States and 
NRAs, after examination by the COCOM committee.This amendment ensures consistency with 
proposed amendment on Article 5, paragraph 4c (new).

Ändringsförslag 206
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Om alla erbjudanden från en operatör 
uppfyller villkoren i artikel 4.6a får denna 
operatör avslå en begäran från en annan 
operatör om att få tillträde till och 
använda motsvarande specifika 
nätelement och tillhörande faciliteter för 
separat försäljning av roamingtjänster i 
enlighet med artikel 4.1–4.6.

Or. en


