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Ändringsförslag 207
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,15 EUR per minut.

Or. de

Motivering

De strukturella åtgärder som kommissionen föreslår syftar till att förbättra 
konkurrenssituationen på roamingmarknaden. Detta kommer dock bara att lyckas om det är 
attraktivt för nya operatörer att ge sig in på marknaden. Därför måste pristak sättas på en 
sådan nivå så att även nya marknadsaktörer kan täcka sina kostnader och gå med vinst.

Ändringsförslag 208
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,11 EUR per minut.
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Or. en

Ändringsförslag 209
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,13 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag 210
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Amalia Sartori, Lara Comi
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,13 EUR per minut.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 212
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 
inbegripet bl.a. kostnader för originering, 
förmedling och terminering, som en 
värdnätsoperatör tar ut av en kunds 
hemmaleverantör för ett reglerat 
roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 
får från och med den 1 juli 2012 inte 
överstiga 0,13 EUR per minut.

Or. en

Ändringsförslag 213
Robert Goebbels, Judith A. Merkies
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 214
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,11 EUR och 0,07 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,07 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. de

Motivering

De strukturella åtgärder som kommissionen föreslår syftar till att förbättra 
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konkurrenssituationen på roamingmarknaden. Detta kommer dock bara att lyckas om det är 
attraktivt för nya operatörer att ge sig in på marknaden. Därför måste pristak sättas på en 
sådan nivå så att även nya marknadsaktörer kan täcka sina kostnader och gå med vinst.

Ändringsförslag 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,08 EUR och 0,05 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 216
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 

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

innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,10 EUR den 1 juli 2013, 0,07 EUR 
den 1 juli 2014 och 0,06 EUR den 
1 juli 2015. Om inte annat följer av artikel 
13 ska den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften fortsätta att vara 0,06 EUR 
så länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 217
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,06 EUR och 0,04 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 218
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,10 EUR och 0,07 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,07 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 219
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,07 EUR och 0,04 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 



PE478.645v01-00 10/92 AM\888051SV.doc

SV

inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,06 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 220
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,10 EUR och 0,07 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,07 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 221
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,10 EUR och 0,06 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014.

Or. ro

Ändringsförslag 222
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,05 EUR och 0,03 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,03 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 223
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,04 EUR och 0,03 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,03 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 224
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 225
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 226
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En hemmaleverantör ska på ett tydligt 
och öppet sätt tillhandahålla och aktivt 
erbjuda alla sina roamingkunder en 
eurotaxa i enlighet med punkt 2. Denna 
eurotaxa får inte vara förenad med ett 
åtföljande abonnemang eller andra fasta 
eller återkommande avgifter, men får 
kombineras med vilken annan 
slutkundstaxa som helst.

1. En hemmaleverantör får inte 
diskriminera roamingkunder i 
förhållande till nationella kunder genom 
avsevärt högre marginaler och högre 
priser, och ska på ett tydligt och öppet sätt 
tillhandahålla och aktivt erbjuda alla sina 
roamingkunder en eurotaxa i enlighet med 
punkt 2. Denna eurotaxa får inte vara 
förenad med ett åtföljande abonnemang 
eller andra fasta eller återkommande 
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avgifter, men får kombineras med vilken 
annan slutkundstaxa som helst.

Or. en

Ändringsförslag 227
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,20 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,04 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till
0,15 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 januari 2014 och för 
mottagna samtal till 0,03 EUR den 
1 juli 2013. Dessa reglerade pristak för 
eurotaxan ska fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2014, då ingen 
prisskillnad mellan inrikes- och 
roamingsamtal längre kommer att vara 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 228
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
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för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

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

Or. en

Ändringsförslag 229
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,30 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,10 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska sänkas till 0,25 EUR den 
1 juli 2013, 0,21 EUR den 1 juli 2014 och
0,18 EUR den 1 juli 2015 och för 
mottagna samtal till 0,08 EUR den 
1 juli 2013, 0,07 EUR den 1 juli 2014 och 
0,06 EUR den 1 juli 2015. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.



PE478.645v01-00 16/92 AM\888051SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 230
Herbert Reul

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,33 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,12 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,29 EUR och 0,25 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,11 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. de

Motivering

De strukturella åtgärder som kommissionen föreslår syftar till att förbättra 
konkurrenssituationen på roamingmarknaden. Detta kommer dock bara att lyckas om det är 
attraktivt för nya operatörer att ge sig in på marknaden. Därför måste pristak sättas på en 
sådan nivå så att även nya marknadsaktörer kan täcka sina kostnader och gå med vinst.

Ändringsförslag 231
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
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för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,28 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,10 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,24 EUR och 0,20 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,06 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 232
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,35 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,25 EUR och 0,15 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och 
0,06 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,30 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,10 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,25 EUR och 0,21 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och 
0,07 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 234
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
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får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,30 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,10 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,25 EUR och 0,21 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,08 EUR den 1 juli 2013 och 
0,07 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 235
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19
ska dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,20 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,06 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,15 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,05 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2017.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett 
reglerat roamingsamtal får variera för 
alla roamingsamtal men får från och med 
den 1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR 
per minut för ringda samtal eller 
0,11 EUR för mottagna samtal. Pristaket 
för ringda samtal ska automatiskt sänkas 
till 0,28 EUR och 0,24 EUR den 
1 juli 2013 och respektive 1 juli 2014 och 
för mottagna samtal till 0,10 EUR den 
1 juli 2013. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska dessa reglerade 
pristak för eurotaxan i slutkundsledet 
fortsätta att gälla till och med den 31 juni 
2016.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 237
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,20 EUR
per minut för ringda samtal eller 0,04 EUR
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 



AM\888051SV.doc 21/92 PE478.645v01-00

SV

0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

0,15 EUR och 0,10 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,03 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 ska 
dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Kostnaderna för att ta emot roamingsamtal bör avskaffas eller åtminstone minskas kraftigt 
eftersom inga avgifter tas ut inrikes för att ta emot samtal. Även mottagning av sms är utan 
kostnad, både inrikes och via roaming.

Ändringsförslag 238
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR 
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19
ska dessa reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR 
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,18 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013 och 
0,08 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artikel 19 ska dessa reglerade 
pristak för eurotaxan i slutkundsledet 
fortsätta att gälla till och med den 
30 juni 2017.

Or. en
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Motivering

As regards caps on voice, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retail caps for call received should be maintained at the level proposed by the 
European Commission for 2012 and 2013, and should be further decreased in 2014, the 
objective is for the retail caps for calls made and received in 2014 to match the BEREC 
proposals for 2014.  Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission 
has enough time to carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals 
as stated in Article 19.

Ändringsförslag 239
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR 
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013. Om 
inte annat följer av artiklarna 13 och 19 
ska dessa reglerade pristak för eurotaxan 
i slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en eurotaxa som en hemmaleverantör 
får ta ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,32 EUR 
per minut för ringda samtal eller 0,11 EUR 
för mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas till 
0,28 EUR och 0,24 EUR den 1 juli 2013 
och respektive 1 juli 2014 och för mottagna 
samtal till 0,10 EUR den 1 juli 2013.

Or. ro
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Ändringsförslag 240
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samtal som omfattas av en eurotaxa 
kan hemmaleverantörerna, genom 
undantag från tredje stycket, tillämpa en 
minimitaxa för samtal som omfattas av en 
eurotaxa när det gäller uppringning 
under högst 30 sekunder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 241
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För samtal som omfattas av en eurotaxa 
kan hemmaleverantörerna, genom 
undantag från tredje stycket, tillämpa en 
minimitaxa för samtal som omfattas av en 
eurotaxa när det gäller uppringning 
under högst 30 sekunder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 242
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörer ska automatiskt 
tillämpa en eurotaxa för alla befintliga 
roamingkunder, med undantag för sådana
roamingkunder som har gjort ett avsiktligt 
val av en särskild roamingtaxa eller ett 
särskilt roamingpaket genom vilken/vilket 
de åtnjuter en annan taxa för reglerade 
roamingsamtal än om inget sådant val hade 
gjorts.

Hemmaleverantörer ska automatiskt 
tillämpa en eurotaxa för alla befintliga 
roamingkunder, med undantag för sådana
roamingkunder som har gjort ett avsiktligt 
val av ett erbjudande som motsvarar 
kraven i artikel 4.6a eller en särskild 
roamingtaxa eller ett särskilt roamingpaket 
genom vilken/vilket de åtnjuter en annan 
taxa för reglerade roamingsamtal än om 
inget sådant val hade gjorts.

Or. en

Ändringsförslag 243
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 244
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 245
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Inhemska operatörer som verkar i en 
gränsregion ska den 1 juli 2012 införa en 
övergångstariffzon för samtal där 
kunderna betalar en standardtaxa 
oberoende av vilket land tillgängligt 
nätverk tillhör. Övergångstaxorna för 
samtal ska inte överstiga de inhemska 
taxorna. Dessa zoner ska vara 
10 kilometer breda på båda sidor av 
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gränsen.

Or. en

Ändringsförslag 246
Matthias Groote

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Hemmaleverantörerna får bara 
begränsa roamingsamtal när kunden 
uttryckligen begär detta eller när en 
specificerad fakturagräns har nåtts.

Or. de

Ändringsförslag 247
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 248
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den högsta genomsnittliga grossistavgift 
som en värdnätsoperatör får ta ut av en 
kunds hemmaleverantör för ett reglerat 
sms-roamingmeddelande från 
ifrågavarande värdnät får från och med den 
1 juli 2012 inte överskrida 0,03 EUR per 
sms-meddelande, och ska ha sänkts till
0,02 EUR den 1 juli 2013 och till 
0,01 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artikel 19 ska den reglerade 
grossistavgiften för tillhandahållande av ett 
reglerat sms-roamingmeddelande fortsätta 
att vara 0,01 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Motivering

Berecs konservativa kostnadsprognos ligger mellan 0,3 och 1,39 eurocent per minut med ett 
genomsnitt på 0,41 eurocent. En avgift på 2 eurocent verkar svår att motivera – 1 eurocent 
skulle vara lämpligare.

Ändringsförslag 249
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 250
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 251
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En hemmaleverantör ska på ett tydligt 
och öppet sätt tillhandahålla alla sina 
roamingkunder en sms-eurotaxa i enlighet 
med punkt 2. Denna sms-eurotaxa får inte 
vara förenad med ett åtföljande 
abonnemang eller andra fasta eller 
återkommande avgifter, men får 
kombineras med vilken annan 
slutkundstaxa som helst, med förbehåll för 
övriga bestämmelser i denna artikel.

1. En hemmaleverantör får inte 
diskriminera roamingkunder i 
förhållande till inhemska kunder genom 
avsevärt högre marginaler och högre 
priser, och ska på ett tydligt och öppet sätt 
tillhandahålla alla sina roamingkunder en 
sms-eurotaxa i enlighet med punkt 2. 
Denna sms-eurotaxa får inte vara förenad 
med ett åtföljande abonnemang eller andra 
fasta eller återkommande avgifter, men får 
kombineras med vilken annan 
slutkundstaxa som helst, med förbehåll för 
övriga bestämmelser i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 252
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012  variera mellan sms-
roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,07 EUR. Pristaket ska minska 
till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och 0,05 den 
1 januari 2014. Det reglerade pristaket för
eurotaxan ska fortsätta att vara 0,05 EUR



PE478.645v01-00 30/92 AM\888051SV.doc

SV

till och med den 31 juni 2016. till och med den 30 juni 2014 då ingen 
prisskillnad mellan inrikes sms-
meddelanden och sms-
roamingmeddelanden längre kommer att 
vara möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 253
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2012, till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,05 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av
artiklarna 13 och 19 ska dessa reglerade
pristak för eurotaxan i slutkundsledet 
fortsätta att vara EUR 0,05 så länge denna 
förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 254
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2012, till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 255
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012 variera mellan sms-
roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,06 EUR. Om inte annat följer 
av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 256
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012 inte överstiga 0,08 EUR. Om inte 
annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,08 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 257
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2012, till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 258
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2012, till 0,07 EUR den 
1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,06 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 259
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012 variera mellan sms-
roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,10 EUR. Om inte annat följer 

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012 variera mellan sms-
roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,07 EUR. Pristaket ska minska 
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av artiklarna 13 och 19 ska det reglerade 
pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,10 EUR
till och med den 31 juni 2016.

till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och till 0,05 
EUR den 1 juli 2014. Om inte annat följer 
av artikel 19 ska det reglerade pristaket för 
sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,05 EUR till och med den
30 juni 2017.

Or. en

Ändringsförslag 260
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 261
Robert Goebbels

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 

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

hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, får från och med den 1 juli 
2012 variera mellan sms-
roamingmeddelanden, men får inte 
överstiga 0,07 EUR. Pristaket ska minska 
till 0,06 EUR den 1 juli 2013 och till 
0,05 EUR den 1 juli 2014. Om inte annat 
följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade pristaket för sms-eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,05 EUR
till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 262
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den slutkundsavgift (exklusive moms) 
för en sms-eurotaxa som en 
hemmaleverantör får ta ut av sin 
roamingkund för ett reglerat sms-
roamingmeddelande som skickas av 
roamingkunden, ska sänkas till 0,09 EUR 
den 1 juli 2013 och till 0,06 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av
artikel 19 ska det reglerade pristaket för 
sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,06 EUR till och med den
30 juni 2017.

Or. en

Motivering

As regards caps on SMS, it is suggested to ensure by 2014 a 200% margin, as recommended 
by the BEREC in its “Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on 
Roaming”. In this document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the 
Commission between some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to 
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justify. Smaller gaps (in general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave 
sufficient room for new entry and for retail competition to develop. If competition 
nevertheless does not develop sufficiently in practice and caps have to be retained, even the 
reduced gaps suggested by BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably 
wide.” To achieve such objective: the wholesale caps should be maintained at the level 
proposed by the Commission, which is appropriate (therefore no additional amendment is 
needed), the retails caps should be further decreased after 2012, following the 200% margin 
principle, the objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposals for 2014.  
Such levels should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to 
carry out an in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 
19.

Ändringsförslag 263
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Före den 30 juni 2012 ska 
operatörerna fastställa prestandakriterier 
för tillhandahållande av de sms-
roamingtjänster som de offentliggör. 
Prestandakriterierna ska tas upp i varje 
erbjudande och på roamingkundernas 
fakturor. Under inga omständigheter får 
ett sms-roamingmeddelande nå 
mottagaren senare än fem minuter efter 
att det sänts. Hemmaleverantörerna får 
inte ta ut någon avgift av sina 
roamingkunder för sms-
roamingmeddelanden som når 
mottagaren senare än fem minuter efter 
att det sänts.

Or. ro

Ändringsförslag 264
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Hemmaleverantörerna ska tillämpa en 
sms-eurotaxa för alla nya roamingkunder 
som inte gör ett avsiktligt val av en annan 
sms-roamingtaxa eller en pakettaxa för 
roamingtjänster som ger rätt till en annan 
taxa för reglerade sms-
roamingmeddelanden.

5. Hemmaleverantörerna ska tillämpa en 
sms-eurotaxa för alla nya roamingkunder 
som inte gör ett avsiktligt val av ett 
erbjudande som uppfyller villkoren i 
artikel 4.6a eller en annan sms-
roamingtaxa eller en pakettaxa för 
roamingtjänster som ger rätt till en annan 
taxa för reglerade sms-
roamingmeddelanden.

Or. en

Ändringsförslag 265
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 266
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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

6a. Hemmaleverantörer som verkar i en 
gränsregion ska den 1 juli 2012 införa en 
övergångstariffzon för sms-tjänster där 
kunderna betalar en standardtaxa 
oberoende av vilket land det tillgängliga 
nätverket tillhör. Övergångstaxorna för 
sms-meddelanden får inte överstiga de 
inhemska taxorna. Dessa zoner ska vara 
10 kilometer breda på båda sidor av 
gränsen.

Or. en

Ändringsförslag 267
Matthias Groote

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Hemmaleverantörerna får begränsa 
sms-roamingmeddelanden bara när 
kunden uttryckligen begär detta eller när 
en specificerad fakturagräns har nåtts.

Or. de

Ändringsförslag 268
Robert Goebbels, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 EUR den 1 juli 2012, 
0,15 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data.
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 269
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 270
Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds roamingleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR den 1 juli 2012,
0,04 EUR den 1 juli 2013 och 0,03 EUR
den 1 juli 2014 per megabyte sända data. 
Om inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara
0,03 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 271
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 50 EUR den 1 juli 2012, 
40 EUR den 1 juli 2013 och 30 EUR den 
1 juli 2014 per gigabyte sända data. Om 
inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
30 EUR per gigabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 272
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 273
Miloslav Ransdorf

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,30 EUR den 1 juli 2012, 
0,20 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR den 1 juli 2012, 
0,04 EUR den 1 juli 2013 och 0,03 EUR
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den 1 juli 2014 per megabyte sända data.
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

den 1 juli 2014 per megabyte sända data.
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,03 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 274
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 275
Lena Kolarska-Bobińska
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,20 EUR den 1 juli 2012, 
0,10 EUR den 1 juli 2013 och 0,05 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data.
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,05 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 276
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 277
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR den 1 juli 2012,
0,04 EUR den 1 juli 2013 och 0,03 EUR
den 1 januari 2014 per megabyte sända 
data. Den högsta grossistavgiften ska
fortsätta att vara 0,03 EUR per använd
megabyte till och med den 30 juni 2014 
när ingen prisskillnad mellan inrikes- och 
roamingdata längre kommer att vara 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 278
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 279
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Från och med den 1 juli 2012 får den 
genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,05 EUR den 1 juli 2012, 
0,04 EUR den 1 juli 2013 och 0,03 EUR
den 1 juli 2014 per megabyte sända data.
Om inte annat följer av artikel 13 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,03 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 280
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 281
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 a
Beräkning av datamängd avseende den 

genomsnittliga grossisttaxan
Datamängden avseende den 
genomsnittliga grossisttaxa som 
värdnätsoperatören tar ut av 
roamingkundens hemmaleverantör för 
tillhandahållandet av reglerade 
dataroamingtjänster via detta värdnätverk 
ska beräknas i terabyte.

Or. de

Motivering

Den snabba tekniska utvecklingen inom telekommunikation innebär att den datamängd som 
överförs i grossistledet måste beräknas i terabyte.
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Ändringsförslag 282
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En roamingleverantör ska på ett tydligt 
och öppet redovisat sätt tillhandahålla alla 
sina roamingkunder en eurotaxa för 
dataroaming i enlighet med punkt 2. Denna 
eurotaxa för dataroaming får inte vara 
förenad med ett åtföljande abonnemang 
eller andra fasta eller återkommande 
avgifter, men får kombineras med vilken 
annan slutkundstaxa som helst.

1. En roamingleverantör får inte 
diskriminera roamingkunder i 
förhållande till inhemska kunder genom 
avsevärt högre marginaler och högre 
priser, och ska på ett tydligt och öppet 
redovisat sätt tillhandahålla alla sina 
roamingkunder en eurotaxa för 
dataroaming i enlighet med punkt 2. Denna 
eurotaxa för dataroaming får inte vara 
förenad med ett åtföljande abonnemang 
eller andra fasta eller återkommande 
avgifter, men får kombineras med vilken 
annan slutkundstaxa som helst.

Or. en

Ändringsförslag 283
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En roamingleverantör ska på ett tydligt 
och öppet redovisat sätt tillhandahålla alla 
sina roamingkunder en eurotaxa för 
dataroaming i enlighet med punkt 2. Denna 
eurotaxa för dataroaming får inte vara 
förenad med ett åtföljande abonnemang 
eller andra fasta eller återkommande 
avgifter, men får kombineras med vilken 
annan slutkundstaxa som helst.

1. En roamingleverantör ska på ett tydligt 
och öppet redovisat sätt tillhandahålla alla 
sina roamingkunder en eurotaxa för 
dataroaming i enlighet med punkt 2. Denna 
eurotaxa för dataroaming får inte vara 
förenad med ett åtföljande abonnemang 
eller andra fasta eller återkommande 
avgifter, men får kombineras med vilken 
annan slutkundstaxa som helst. Eurotaxan 
ska omfatta begreppet nätneutralitet 
gentemot alla typer av dataanvändning, 
särskilt tillgången till IP-telefoni och 
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liknande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 284
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga
0,50 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 januari 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,30 EUR
respektive 0,20 EUR per använd megabyte.
Den högsta grossistavgiften ska fortsätta 
att vara 0,20 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2014 när ingen 
prisskillnad mellan inrikes- och 
roamingdata längre kommer att vara 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 285
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 

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

reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,15 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,12 EUR
respektive 0,09 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,09 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 286
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga
500 EUR per gigabyte. Den 1 juli 2013 och 
den 1 juli 2014 ska pristaket för använda 
data minskas till 300 EUR respektive
200 EUR per använd gigabyte. Om inte 
annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet
fortsätta att vara 200 EUR per använd
gigabyte så länge denna förordning är i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 287
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga
0,15 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 januari 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,12 EUR
respektive 0,09 EUR per använd megabyte.
Den högsta grossistavgiften ska fortsätta 
att vara 0,09 EUR per använd megabyte till 
och med den 30 juni 2014, när ingen 
prisskillnad mellan inrikes- och 
roamingdata längre kommer att vara 
möjlig.

Or. en

Ändringsförslag 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Michael Theurer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive 0,30 EUR per använd megabyte, 
och den 1 juli 2015 till 0,25 EUR. Om inte
annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,25 EUR per använd 
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31 juni 2016. megabyte till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 289
Lena Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive 0,30 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,30 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 290
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 



PE478.645v01-00 52/92 AM\888051SV.doc

SV

0,90 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,70 EUR
respektive 0,50 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,50 EUR
per använd megabyte till och med den 
31 juni 2016.

0,75 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive 0,25 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,25 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 291
Amalia Sartori, Lara Comi

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive 0,30 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,30 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Motivering

Skyddstaken i denna förordning bör medge tillräckligt stor skillnad mellan grossist- och 
slutkundspriser så att konkurrenter kan ge sig in på roamingmarknaden i syfte att stärka 
konkurrensen och erbjuda billigare tjänster för konsumenterna.
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Ändringsförslag 292
Niki Tzavela

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,70 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,50 EUR
respektive 0,30 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,30 EUR
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 293
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
100 EUR per gigabyte. Den 1 juli 2013 och 
den 1 juli 2014 ska pristaket för använda 
data minskas till 60 EUR respektive 
30 EUR per använd gigabyte. Om inte 
annat följer av artiklarna 13 och 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
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slutkundsledet fortsätta att vara 0,50 EUR
per använd megabyte till och med den 
31 juni 2016.

fortsätta att vara 30 EUR per använd 
gigabyte till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 294
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,25 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,15 EUR
respektive 0,10 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artikel 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,10 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 295
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 

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

hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga
20 EUR per gigabyte. Avgiftstaket i 
slutkundsledet för tillhandahållandet av 
roamingdata under 1 gigabyte ska vara 
proportionellt mot 20 EUR per gigabyte. 
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 20 EUR
per använd gigabyte till och med den
30 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 296
Robert Goebbels, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,50 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,30 EUR
respektive 0,20 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artiklarna 13 och 
19 ska det reglerade avgiftstaket i 
slutkundsledet fortsätta att vara 0,20 EUR 
per använd megabyte till och med den 
30 juni 2016. Hemmaleverantörer får inte 
ta ut extra avgifter av roamingkunder för 
användning av applikationer eller tjänster 
som IP-telefoni.

Or. en
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Ändringsförslag 297
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,90 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,70 EUR 
respektive 0,30 EUR per använd megabyte.
Om inte annat följer av artikel 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,30 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2017.

Or. en

Motivering

It is suggested to ensure a 200% margin after 2014, as recommended by the BEREC in its 
“Analysis of the European Commission’s Proposal for a Regulation on Roaming”. In this 
document, it indeed “considers that the extent of gaps proposed by the Commission between 
some of the corresponding wholesale and retail caps seems hard to justify. Smaller gaps (in 
general, with retail no more than 3x wholesale) should still leave sufficient room for new 
entry and for retail competition to develop. If competition nevertheless does not develop 
sufficiently in practice and caps have to be retained, even the reduced gaps suggested by 
BEREC as sufficient to permit market entry would be unjustifiably wide.” To achieve such 
objective: the retail caps should be decreased following the 200% margin principle, the 
objective is for the retail cap in 2014 to match the BEREC proposal for 2014. Such levels 
should be maintained until June 2017 so that the Commission has enough time to carry out an 
in-depth review and if need be, make appropriate proposals as stated in Article 19.

Ändringsförslag 298
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Från och med den 1 juli 2012 får 
slutkundsavgiften (exklusive moms) för en 
eurotaxa för dataroaming som en 
hemmaleverantör får ta ut av sina 
roamingkunder för tillhandahållande av en 
reglerad dataroamingtjänst inte överstiga 
0,45 EUR per megabyte. Den 1 juli 2013 
och den 1 juli 2014 ska pristaket för 
använda data minskas till 0,35 EUR
respektive 0,25 EUR per använd megabyte.

Or. ro

Ändringsförslag 299
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Leverantörer av roamingtjänster ska ta ut 
avgift från sina roamingkunder för 
tillhandahållande av alla reglerade 
dataroamingtjänst för vilka en eurotaxa för 
dataroaming tas ut per kilobyte.

Leverantörer av roamingtjänster ska ta ut 
avgift från sina roamingkunder för 
tillhandahållande av alla reglerade 
dataroamingtjänst för vilka en eurotaxa för 
dataroaming tas ut per megabyte.

Or. ro

Ändringsförslag 300
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Från och med 1 juli 2012 ska 
hemmaleverantörer tillämpa en eurotaxa 
för dataroaming för alla nya 
roamingkunder som inte gör ett avsiktligt 
val av en annan eurotaxa eller en pakettaxa 
för roamingtjänster som ger rätt till en 
annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster.

4. Från och med 1 juli 2012 ska 
hemmaleverantörer tillämpa en eurotaxa 
för dataroaming för alla nya 
roamingkunder som inte gör ett avsiktligt 
val av ett erbjudande som uppfyller 
villkoren i artikel 4.6a eller en annan 
sms-roamingtaxa eller en annan eurotaxa 
eller en pakettaxa för roamingtjänster som 
ger rätt till en annan taxa för reglerade 
dataroamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 301
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 302
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Hemmaleverantörer som verkar i en 
gränsregion ska den 1 juli 2012 införa en 
övergångstariffzon för 
datakommunikationstjänster där 
kunderna betalar en standardtaxa 
oberoende av vilket land tillgängligt 
nätverk tillhör. Övergångstaxorna för 
datakommunikationen får inte överstiga 
de inhemska taxorna. Dessa zoner ska 
vara 10 kilometer breda på båda sidor av 
gränsen.

Or. en

Ändringsförslag 303
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Beräkning av datamängd avseende den 

genomsnittliga grossisttaxan
Datamängden avseende den 
genomsnittliga grossisttaxan inom ramen 
för eurotaxan för dataöverföring som 
hemmaleverantören tar ut av 
roamingkunden för tillhandahållandet av 
reglerade dataroamingtjänster ska 
beräknas i gigabyte.

Or. de
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Motivering

Den snabba tekniska utvecklingen inom telekommunikation innebär att den datamängd som 
överförs i grossistledet måste beräknas i gigabyte.

Ändringsförslag 304
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Enhetstaxa

I tillägg till andra taxor ska leverantörer 
som erbjuder både inrikes- och 
roamingdatakommunikation för alla sina 
kunder från den 1 juli 2015 tillhandahålla 
och offentliggöra en enhetstaxa för 
samtal, sms och data med identiska priser, 
oavsett om kunderna använder roaming 
eller ej.
Enhetstaxan får inte överstiga de pristak 
som anges i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2.

Or. en

Ändringsförslag 305
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Villkor för avbrytande av tillämpningen 

av högsta grossist- och slutkundsavgifter i 
förtid

1. För att bedöma 
konkurrensutvecklingen på 
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roamingmarknaderna ska Berec 
regelbundet samla in uppgifter om 
utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
anmälas till kommissionen minst två 
gånger om året. Kommissionen ska 
offentliggöra uppgifterna.
2. Om den genomsnittliga grossistavgift 
för en av roamingtjänsterna (samtal, sms 
eller data) som tas ut för obalanserad 
trafik mellan operatörer som inte tillhör 
samma grupp efter den 30 juni 2018 
sjunker till 75 % eller mindre av de högsta 
grossistavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1, ska den 
högsta grossistavgiften för den berörda 
roamingtjänsten inte längre tillämpas.
Kommissionen ska regelbundet, på 
grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar de högsta 
grossistavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.
3. Om den genomsnittliga 
slutkundsavgiften på unionsnivå, efter 
införandet av separat försäljning av 
roamingtjänster enligt artikel 5 och före 
den 1 juli 2016, sjunker till 75 % eller 
mindre av de högsta slutkundsavgifter 
som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 
12.2, ska den högsta slutkundsavgiften för 
den roamingtjänsten inte längre 
tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, 
på grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar att de högsta 
slutkundsavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.
4. De aktuella högsta avgifterna ska 
upphöra att gälla från och med första 
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dagen i den månad som följer på 
offentliggörandet av de uppgifter som 
bevisar att villkoren i punkt 2 respektive 3 
är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 307
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 308
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den genomsnittliga grossistavgift 
för en av roamingtjänsterna (samtal, sms 
eller data) som tas ut för obalanserad 
trafik mellan operatörer som inte tillhör 
samma grupp efter den 30 juni 2018 
sjunker till 75 % eller mindre av de högsta 
grossistavgifter som föreskrivs i 
artiklarna 6.2, 8.1 och 11.1, ska den 
högsta grossistavgiften för den berörda 
roamingtjänsten inte längre tillämpas.
Kommissionen ska regelbundet, på 
grundval av de marknadsuppgifter som 

utgår
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samlas in av Berec, kontrollera om detta 
villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar de högsta 
grossistavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.

Or. ro

Ändringsförslag 309
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 310
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. De högsta slutkundsavgifter som 
föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 12.2 ska
inte längre gälla när en verklig inre 
marknad uppnåtts på området mobil 
kommunikation med en enhetstaxa som
förbjuder diskriminerande prissättning 
mellan inrikes kommunikation och 
kommunikation inom EU. När detta 
villkor är uppfyllt ska kommissionen utan 
dröjsmål i Europeiska unionens officiella 
tidning, C-serien, offentliggöra de 
uppgifter som bevisar att de högsta 
slutkundsavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.

Or. en

Ändringsförslag 311
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den genomsnittliga 
slutkundsavgiften på unionsnivå, efter 
införandet av separat försäljning av 
roamingtjänster enligt artikel 5 och före 
den 1 juli 2016, sjunker till 75 % eller 
mindre av de högsta slutkundsavgifter 
som föreskrivs i artiklarna 7.2, 9.2 och 
12.2, ska den högsta slutkundsavgiften för 
den roamingtjänsten inte längre
tillämpas. Kommissionen ska regelbundet, 
på grundval av de marknadsuppgifter som 
samlas in av Berec, kontrollera om detta 

utgår
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villkor är uppfyllt och, om så är fallet, ska 
den utan dröjsmål i Europeiska unionens 
officiella tidning, C-serien, offentliggöra 
de uppgifter som bevisar att de högsta 
slutkundsavgifterna inte längre är 
tillämpliga för den berörda tjänsten.

Or. ro

Ändringsförslag 312
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De aktuella högsta avgifterna ska 
upphöra att gälla från och med första 
dagen i den månad som följer på 
offentliggörandet av de uppgifter som 
bevisar att villkoren i punkt 2 respektive 3 
är uppfyllda.

4. De aktuella högsta avgifterna bör 
avskaffas först när – och enbart då –
marknadskrafterna med säkerhet klarar 
av att begränsa priserna i den grad som 
anses lämpligt av lagstiftarna, generellt 
över hela unionen samt av massturister 
och flitiga roamingkunder.

Or. en

Ändringsförslag 313
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öppenhet i fråga om slutkundsavgifter för 
reglerade roamingsamtal och sms-
roamingtjänster

Öppenhet i fråga om slutkundsavgifter för 
roamingsamtal och sms-roamingtjänster

Or. en
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Ändringsförslag 314
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 315
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att uppmärksamma en roamingkund 
på att han/hon kommer att få betala en 
roamingavgift när han/hon ringer eller tar 
emot ett samtal eller skickar ett sms-
meddelande, ska varje hemmaleverantör, 
utom när kunden har meddelat sin 
hemmaleverantör om att han/hon avsäger 
sig denna tjänst, via ett automatiskt 
meddelande till kunden när denne reser in i 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 316
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. För att uppmärksamma en roamingkund 
på att han/hon kommer att få betala en 
roamingavgift när han/hon ringer eller tar 
emot ett samtal eller skickar ett sms-
meddelande, ska varje hemmaleverantör, 
utom när kunden är minst 18 år och har 
meddelat sin hemmaleverantör om att 
han/hon avsäger sig denna tjänst, via ett 
automatiskt meddelande till kunden när 
denne reser in i ett annat land än den där 
hans/hennes hemmanät finns, utan oskäligt 
dröjsmål och kostnadsfritt ge denne 
grundläggande individuell prisinformation 
om de roamingavgifter (inklusive moms) 
som gäller när han/hon ringer och tar emot 
samtal samt skickar sms-meddelanden i det
besökta landet.

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.
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Ändringsförslag 317
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 318
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 319
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

meddelande ska ha rätt att när som helst 
och kostnadsfritt begära att 
hemmaleverantören tillhandahåller denna 
tjänst igen.

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.

Ändringsförslag 320
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 321
Ioan Enciu
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 322
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörerna ska ge alla sina 
användare utförlig information om hur de 
undviker oavsiktliga roamingkostnader.

Or. en

Ändringsförslag 323
Ioan Enciu
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörerna ska dessutom vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
alla deras roamingkunder känner till att 
det finns en eurotaxa, en sms-eurotaxa och 
en eurotaxa för dataroaming. De ska på ett 
tydligt och objektivt sätt meddela alla 
roamingkunder de villkor som rör 
eurotaxan och villkoren rörande sms-
eurotaxan och senast den 30 juni 2012 
meddela villkoren som rör eurotaxan för 
dataroaming enligt artikel 12. Med 
lämpliga mellanrum ska de därefter skicka 
påminnelser till samtliga kunder som valt 
en annan taxa.

Hemmaleverantörerna ska aktivt upplysa
alla sina roamingkunder om att det finns en 
eurotaxa, en sms-eurotaxa och en eurotaxa 
för dataroaming. De ska på ett tydligt och 
objektivt sätt meddela alla roamingkunder 
de villkor som rör eurotaxan och villkoren 
rörande sms-eurotaxan och senast den 30 
juni 2012 meddela villkoren som rör 
eurotaxan för dataroaming enligt artikel 12.
Med lämpliga mellanrum ska de därefter 
skicka påminnelser till samtliga kunder 
som valt en annan taxa.

Or. en

Ändringsförslag 324
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Även när roamingtjänster utnyttjas utanför EU ska det finnas ett skydd mot chockfakturor för 
sms- och samtalsroaming.

Ändringsförslag 325
Matthias Groote

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Hemmaleverantörer ska kostnadsfritt 
ge kunderna möjligheten att kontrollera 
sin användning av samtalsroaming och 
sms-roamingmeddelanden, både i fråga 
om antal och kostnad. Dessa uppgifter ska 
uppdateras minst en gång varje dag.

Or. de

Ändringsförslag 326
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
När ett sms skickas i en annan 
medlemsstat och om överföringen 
misslyckas ska operatören genast meddela 
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kunden detta genom ett sms.

Or. de

Motivering

För att kunna säkerställa fullständig kommunikation över gränserna måste överföringen av 
sms-meddelanden garanteras.

Ändringsförslag 327
Giles Chichester

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kontantkortskunder med automatisk höjning av krediten bör skyddas mot chockfakturor. Vi 
inser att den ursprungligen föreslagna texten oavsiktligt kan ha undantagit sådana kunder 
från dess tillämpningsområde.  Vi är också medvetna om att vissa kontantkortskunder 
skyddas från att använda dataroaming under gällande skyldigheter.



PE478.645v01-00 76/92 AM\888051SV.doc

SV

Ändringsförslag 328
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 329
Sabine Verheyen, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 330
Ioan Enciu

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 331
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hemmaleverantörerna ska i lämpliga fall
före tecknandet av ett avtal och 
regelbundet därefter informera sina kunder 
om risken med automatisk och 
okontrollerad dataroaminganslutning och 
nedladdning av data vid roaming.
Dessutom ska hemmaleverantörerna på ett 
tydligt och lättbegripligt sätt förklara för

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

hur man stänger av dessa automatiska 
dataroaminganslutningar för att förhindra 
okontrollerat utnyttjande av 
dataroamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 332
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 333
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
hemmaleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 

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

hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor som gäller i det
berörda landet vid leverans av reglerade 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 334
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Roamingkunden ska genom ett 
automatiskt meddelande från 
hemmaleverantören upplysas om när 
han/hon kopplats via ett annat nät än 
hemmanätet; meddelandet ska även 
innehålla grundläggande individuell 
information om vilka taxor som gäller i den 
berörda medlemsstaten vid leverans av 
dataroamingtjänster till den kunden, utom 
om kunden, som ska vara minst 18 år, har 
upplyst sin hemmaleverantör om att han 
eller hon avsäger sig sådan information.

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.

Ändringsförslag 335
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 336
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 337
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 338
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Alla hemmaleverantörerna ska ge alla 
sina roamingkunder möjlighet att medvetet 
och kostnadsfritt välja en tjänst som 
tillhandahåller information om den 
sammanlagda konsumtionen, uttryckt i 
volym eller i den valuta som 
roamingkunden faktureras i för sina 
kostnader för dataroamingtjänster, både de 
som levererats inom och utanför unionen, 
och som garanterar att de sammanlagda 
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dataroamingtjänster under en given 
användningsperiod inte överskrider ett 
visst kostnadstak, om inte kunden gett sitt 
uttryckliga medgivande till detta.

utgifterna för dataroamingtjänster under en 
given användningsperiod inte överskrider 
ett visst kostnadstak, om inte kunden gett 
sitt uttryckliga medgivande till detta.

Or. en

Ändringsförslag 339
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta syfte ska hemmaleverantören 
erbjuda ett eller flera kostnadstak för 
specifika användningsperioder, förutsatt att 
kunden, som ska vara minst 18 år, i förväg 
informeras om de motsvarande volymerna. 
Ett av dessa tak (standardkostnadstaket) 
ska vara nära, men inte överstiga, 50 EUR 
för utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms). För 
kunder som är yngre än 18 år ska taket 
vara nära, men inte överstiga, 20 EUR för 
utestående avgifter per månatlig 
faktureringsperiod (exklusive moms).

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.

Ändringsförslag 340
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.

Ändringsförslag 341
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Varje hemmaleverantör ska också se till att 
ett lämpligt meddelande skickas till 
roamingkundens mobiltelefon eller annan 
utrustning, till exempel via ett sms-
meddelande, e-post eller ett pop-up-fönster 
på datorn när dataroamingtjänsterna har 
nått 50 % och 80 % av det överenskomna 
kostnads- eller volymtaket. Kunder som är 
över 18 år ska ha rätt att begära att 
operatörerna slutar att skicka sådana 
meddelanden samt att när som helst och 
kostnadsfritt begära att hemmaleverantören 
tillhandahåller denna tjänst igen.

Or. en
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Motivering

I synnerhet minderåriga bör skyddas mot chockräkningar.

Ändringsförslag 342
Robert Goebbels, Judith A. Merkies, Francesco De Angelis, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Prisjämförelse

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

Or. en

Motivering

För tillfället är det omöjligt att enkelt jämföra de olika mobiltelefontaxorna som erbjuds av 
olika leverantörer, eftersom de är så komplicerade och säljs som paket. Detta bör 
kommissionen granska. För att undvika dolda kostnader ska det också klart framgå att alla 
prisuppgifter riktade till kunden inkluderar moms.

Ändringsförslag 343
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
sanktioner för överträdelser av denna 
förordning och vidta alla åtgärder som är 
nödvändiga för att se till att de tillämpas.
Sanktionerna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. De ska 
omfatta en skyldighet att kompensera 
abonnenterna när leverantörerna 
försenar eller hindrar en abonnents byte 
till en annan leverantör av 
roamingtjänster. Medlemsstaterna ska 
anmäla dessa bestämmelser till 
kommissionen senast den 30 mars 
2012, och ska utan dröjsmål meddela 
eventuella senare ändringar som påverkar 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 344
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. I syfte att få till stånd de nödvändiga 
förändringarna för en inre marknad för 
mobil telekommunikation, som krävs i 
artikel 4a, ska kommissionen, efter samråd
med Berec och andra berörda 
intressenter, lägga fram ett nytt utkast till 
Europaparlamentet och rådet senast den
1 januari 2013, som också ska omfatta ett
förslag till justering av pristaken för 
grossisttaxorna för perioden mellan 
1 juli 2016 och 30 juni 2020 med hänsyn 
till hur grossisttaxorna utvecklats 
avseende samtals- sms- och 
datakommunikationstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Lena 
Kolarska-Bobińska

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 346
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 347
Robert Goebbels, Francesco De Angelis
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det viktigaste är prisskillnaden mellan nationella taxor och roamingtaxor.

Ändringsförslag 348
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 349
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillgången till och kvaliteten på tjänster, 
inbegripet sådana som utgör ett alternativ 
till roaming (röst-, sms-
och datakommunikationstjänster), särskilt 
mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 350
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 351
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

av prissänkningar för mobila 
kommunikationstjänster och 
uppsättningen taxor och produkter som 
finns tillgängliga för kunder med olika 
telefonvanor

Or. en

Ändringsförslag 352
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 353
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 354
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– i vilken utsträckning de strukturella 
lösningarna enligt artiklarna 3 och 4 har 
lett till att det utvecklats konkurrens på 
roamingmarknaden så att följden blivit en 
enda enhetstaxa.

Or. en

Ändringsförslag 355
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– införandet av strukturella lösningar av 
leverantörerna.

Or. en

Ändringsförslag 356
Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i vilken utsträckning den klausul som 
anges i artikel 4.6a har bidragit till 
uppnåendet av de mål som ges i denna 
förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 357
Judith A. Merkies, Ioan Enciu, Peter Skinner, Kathleen Van Brempt

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 358
Robert Goebbels, Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Om rapporten visar att de strukturella 
åtgärder som föreskrivs i denna förordning 
inte räcker till för att främja konkurrensen 
på roamingmarknaden till förmån för 
EU:s konsumenter och leder till en enda 
enhetstaxa, ska kommissionen lägga fram 
lämpliga förslag för Europaparlamentet 
och rådet för att få till stånd de tekniska 
och strukturella förändringar som krävs 
för en verklig inre marknad för mobil 
telekommunikation som skulle leda till en 
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för någon av högsta slutkundstaxor som 
avses i artiklarna 7, 9 och 12 behöver 
förlängas.

enda enhetstaxa och förbjuda 
prisdiskriminering mellan inrikes 
kommunikation och kommunikation inom 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 359
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska upphöra att gälla den 
30 juni 2022.

Kommissionen ska utvärdera 
förordningen senast den 30 juni 2020 mot 
bakgrund av de erfarenheter som dragits 
och de framsteg som gjorts i dess 
genomförande, samt vid behov föreslå 
nödvändiga åtgärder.

Or. ro


