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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\885090SV.doc 3/43 PE476.117v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................40



PE476.117v01-00 4/43 PR\885090SV.doc

SV



PR\885090SV.doc 5/43 PE476.117v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2011)0402),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0190/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den ...1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter3,

– med beaktande av skrivelsen av den 25 november 2011 från utskottet för rättsliga frågor 
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 87.3 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011), och av 
följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Av omsorg om konsekvens och ett klart rättsläge bör det klargöras att relevanta bestämmelser 
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i tillträdesdirektivet, bland annat om icke-diskriminering och samverkan mellan tjänster, ska 
gälla också för de tekniska aspekterna på tillträde enligt denna förordning.

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Konsumenterna bör ha rätten att välja 
att köpa roamingtjänster separat från sina 
nationella mobilpaket. Det bör fastställas 
basprinciper för separat försäljning av 
roamingtjänster, vilka bör införas på ett 
samordnat sätt i hela unionen. 
Konsumenterna bör ha möjlighet att välja 
en annan leverantör av roamingtjänster 
utan att behöva byta nummer, på ett sätt 

(22) Konsumenterna bör ha rätten att 
konsumentvänligt välja att köpa 
roamingtjänster separat från sina nationella 
mobilpaket. I dag kan separat försäljning 
av roamingtjänster tekniskt ske på flera 
olika sätt, bland annat med hjälp av 
dubbel internationell identitet för mobil 
abonnent (två särskilda internationella 
identiteter för mobil abonnent på samma 
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som garanterar samverkan mellan 
tjänster och som innebär att 
roamingtjänsterna kan tillhandahållas var 
som helst i unionen till samma 
kvalitetsnivå.

SIM-kort), enkel internationell identitet 
för mobil abonnent (en enda 
internationell identitet för mobil abonnent 
delas mellan hemmaleverantören och 
leverantören av roamingtjänster) och 
kombinationer av dubbel eller enkel 
internationell identitet för mobil 
abonnent, där abonnenten har rätt att 
övergå till en leverantör i besökslandet.  
Visserligen bör denna förordning inte 
lagstifta om någon särskild teknisk 
lösning för att möjliggöra separat 
försäljning av roamingtjänster, utan i 
stället bana väg för den mest effektiva och 
ändamålsenliga lösningen, också 
kombinerade lösningar, som det kommer 
an på Berec att utveckla i nära samarbete 
med kommissionen, men likväl bör det 
fastställas grundläggande krav på vilka 
tekniska egenskaper varje facilitet för 
separat försäljning av roamingtjänster bör 
uppvisa. I dessa grundläggande krav bör 
ingå att konsumenterna så fort som 
möjligt och på ett samordnat sätt i hela 
unionen ges möjlighet att snabbt och 
enkelt välja en annan leverantör av 
roamingtjänster utan att behöva byta 
nummer, på ett sätt som innebär att 
roamingtjänsterna kan tillhandahållas var 
som helst i unionen till samma 
kvalitetsnivå. Roaming som görs utanför 
unionen eller av tredjelandsmedborgare 
inom unionen bör inte heller hindras. Av 
de grundläggande kraven följer att alla 
tekniska lösningar bör garantera 
samverkan mellan tjänster. 

Or. en

Motivering

Förordningen bör fastställa de väsentliga kriterierna som alla faciliteter för separat 
försäljning av roamingtjänster bör uppfylla, men inte föreskriva någon särskild teknisk 
metod.
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Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(65) För att garantera att de lagstadgade 
skyldigheterna vad gäller avgifter i 
grossist- och slutkundsledet för samtals-, 
sms- och dataroamingtjänster inte 
upprätthålls längre än nödvändigt när de 
strukturella lösningarna är helt införda och 
konkurrensen på roamingmarknaden är 
tillräckligt utvecklad, bör kommissionen 
under 2016 se över hur denna förordning 
fungerat och undersöka om målen med 
förordningen uppnåtts.

Or. en

Motivering

Taket för avgifterna i grossist- och slutkundsledet bör inte avskaffas förrän det råder en 
effektiv konkurrens. Beslut om detta bör således fattas först vid översynen, som bör hållas 
2016, för att en konkurrens baserad på strukturåtgärder ska hinna utvecklas.

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 66a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(66a) De reglerade roamingavgifterna 
inom unionen skiljer sig markant från de 
roamingavgifter som debiteras 
konsumenter på resa utanför unionen och 
som fortfarande är höga, jämfört med 
priserna inom unionen. Eftersom man 
inte varit konsekvent med insyns- och 
skyddsåtgärder vad gäller roaming 
utanför unionen känner konsumenterna 
inte till sina rättigheter och drar sig 
därför ofta för att använda 
mobiltelefonitjänster utomlands. Det här 
blir indirekt till skada för utvecklingen av 
den inre marknaden för roamingtjänster. 
Problemet måste därför åtgärdas med 
hjälp av att vissa insyns- och 
skyddsåtgärder också tillämpas på 
roamingtjänster som tillhandahålls 
utanför unionen. 

Or. en

Motivering

Eftersom konsumenterna fortfarande löper risk att få en chock när de ser telefonräkningarna 
i samband med resor till tredjeländer bör vissa skyddsföreskrifter utvidgas till att också 
omfatta roamingtjänster (taltelefoni, SMS, data) utanför unionen. Detta ändringsförslag ingår 
som ett led i en uppsättning ändringsförslag som lagts fram för detta ändamål. De övriga 
berörda ändringsförslagen är nummer 6, 8–9, 40–43, 46 (delvis) och 47–50. 

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att förbättra insynen beträffande 
priserna i slutkundsledet för ringda och 
mottagna reglerade roamingsamtal i 
unionen, och för att roamingkunderna 
lättare ska kunna avgöra hur de ska 
använda sina mobiltelefoner när de är 
utomlands, bör leverantörer av 
mobiltelefonitjänster göra det möjligt för 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Åtskillnad kan visserligen förbättra insynen i vilka avgifter som tas ut för olika 
mobiltelefonitjänster men också göra avgiftsstrukturen krångligare. Därför ställs det krav på 
att hemmaleverantörerna klart och tydligt ska upplysa sina kunder om att de har möjlighet att 
välja en annan leverantör av roamingtjänster. Dessutom måste konsumenterna få begripliga 
och genomblickbara upplysningar om priserna och tjänsternas egenskaper.

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) I syfte att göra det lättare för kunderna 
att förstå de ekonomiska konsekvenserna 
av utnyttjandet av reglerade
dataroamingtjänster och göra det möjligt 
för dem att övervaka och kontrollera sina 
utgifter, bör hemmaleverantören ge 

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

dataroamingtillämpningar, till exempel 
e-post, bilder och webbläsare, och ange 
deras ungefärliga storlek i form av 
dataanvändning.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Skäl 74

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(74) Sedan de ändrings som införs genom 
förordning (EG) nr 544/2009 trädde i 
kraft har det konstaterats att det är 
mindre sannolikt att kunder som har 
kontantkort drabbas av oväntat höga 
räkningar för användning av 
dataroamingtjänster eftersom det belopp 
som finns tillgängligt har valts i förväg. 
Vidare ger den tillfälliga eurotaxan för 
dataroaming med reglerade taxor för 
dataroaming dessa kunder ett ytterligare 
skydd mot höga priser för sådana tjänster. 
Av dessa skäl bör bestämmelserna om 
kostnadstak inte vara tillämpliga för 
kunder med kontantkort.

utgår

Or. en

Motivering

I dagens läge finns det en automatisk skyddsmekanism för att europeiska konsumenter inte 
ska få en chock när de ser sina räkningar för dataroaming. Skyddet bör vara detsamma både 
för kunder med abonnemang och för kontantkortskunder. Därför bör inte skyddsmekanismen 
för kontantkortskunder avskaffas.

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led k
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att åtgärda de problem som konstaterats av Berec bör definitionen av 
dataroamingtjänster inte gälla för mms-meddelanden, som fortsätter att omfattas av 
föreskrifterna om insyn.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag går i en enda riktning (dubbel internationell identitet för mobil 
abonnent) och föredraganden anser visserligen att det vore tekniskt möjligt att med hjälp av 
detta stimulera såväl användarnas val som konkurrensen. Det kunde dock även finnas andra 
sätt, såsom en kombination av enkel internationell identitet för mobil abonnent i förening med 
att abonnenten har rätt att övergå till en lokal leverantör i besökslandet. Principiellt bör 
förordningen vara neutral i fråga om vilka tekniska sätt som används för att åvägabringa 
åtskillnad och där bör även beaktas att vi i framtiden kan få nya metoder som är effektivare 
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och mera ändamålsenliga.

Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Prissättningen för samtrafik i 
samband med tillhandahållandet av den 
facilitet för separat försäljning av 
roamingtjänster som inrättas med stöd av 
artikel 5 ska vara kostnadsorienterad.

Or. en

Motivering

Flyttats hit från artikel 5 eftersom prissättningen för samtrafik avser prissättning i 
grossistledet. 

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Arrangemangen för tillträde och samtrafik enligt denna förordning bör stå i konsekvens med 
tillträdesdirektivet (2002/19/EG) för att minimera riskerna för olika tolkningar som kunde 
uppstå bl.a. om det infördes en särskild definition av tillträde i denna förordning. I de 
relevanta bestämmelserna i tillträdesdirektivet ingår skyldigheter i fråga om 
icke-diskriminering och samverkan mellan tjänster. Se ändringsförslag 17.
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Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För att garantera en konsekvent 
regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster ska Berec, i nära 
samarbete med kommissionen, fastställa 
riktlinjer för villkoren för tillträde i 
grossistledet i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster.

4. För att garantera en konsekvent 
regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster ska Berec, i nära 
samarbete med kommissionen, inom 
sex månader efter det att denna 
förordning antagits, fastställa riktlinjer för 
villkoren för tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De relevanta bestämmelserna i 
artiklarna 3 och 4 i tillträdesdirektivet 
(”Allmän ram för tillträde och samtrafik” 
respektive ”Rättigheter och skyldigheter 
för företag”), artiklarna 9 och 10 
(”Skyldigheter avseende insyn” respektive 
” Skyldigheter avseende 
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icke-diskriminering”) samt artikel 12 
(”Skyldigheter avseende tillträde till och 
användning av specifika nätfaciliteter”) 
ska gälla för tillträde och samtrafik enligt 
föreskrifterna nedan.

Or. en

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hemmaleverantörer ska se till att deras 
abonnenter har möjlighet att få tillträde tills
samtals-, sms- och dataroamingtjänster 
som erbjuds av alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.

1. Från och med den 1 juli 2014 ska
hemmaleverantörer se till att deras 
abonnenter har möjlighet att få tillträde till
samtals-, sms- och dataroamingtjänster 
som erbjuds av alternativa leverantörer av 
roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Före det datum som nämns i punkt 1 
ska hemmaleverantörerna klart, utförligt 
och i lättillgänglig form informera alla 
sina roamingkunder om möjligheten att 
avsäga sig de roamingtjänster de för 
närvarande har tillträde till och att välja 
roamingtjänster från en alternativ 
leverantör av roamingtjänster.  
Roamingkunder ska i enlighet med 
punkterna 3 och 4 ha rätt att närsomhelst 
välja en alternativ leverantör av 
roamingtjänster.
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Or. en

Motivering

Konsumenterna brukar inte vara särskilt villiga att byta till andra erbjudanden. För att de 
ska kunna göra ett väl underbyggt val bör hemmaleverantörerna åläggas upplysa sina kunder 
på ett klart och lättbegripligt sätt om förändringarna och om möjligheten att välja en 
alternativ leverantör av roamingtjänster. 

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Övergången mellan olika leverantörer av roamingtjänster tar för länge och återspeglar inte 
förväntningarna på konsumenthåll. Därför bör en övergång kunna ske inom högst 
tre arbetsdagar. Om kunden har tecknat sig för ett nationellt paket innehållande andra 
roamingpriser än eurotaxan, eurotaxan för sms-tjänster eller eurotaxan för 
dataroamingtjänster går det för långsamt om övergången, såsom föreslagits, ska ta tre 
månader. Högst två månader räcker.
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Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Se ändringsförslag 22 som handlar om vad som ska göras om en operatör hindrar 
övergången till en annan.

Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska med hjälp 
av sina befogenheter enligt artikel 16 
tillse bland annat att lämpliga påföljder, 
också i form av skyldighet att ersätta 
abonnenterna, vidtas mot leverantörer 
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som fördröjer eller på annat sätt hindrar 
en abonnents övergång till en alternativ 
leverantör av roamingtjänster. 

Or. en

Motivering

Liksom fallet är i bestämmelserna om portering i direktivet om samhällsomfattande tjänster 
och för att tillförsäkra konsekvensen med detta direktiv bör leverantörerna inte vara skyldiga 
att underlätta ingående av avtal med konkurrenter (en sak som också beror av hur den 
alternativa leverantören agerar), men verkningsfulla påföljder bör vidtas mot dem i händelse 
av att de hindrar övergången.

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att säkra utvecklingen av en inre 
marknad, ska genomförandet av de 
tekniska lösningarna för faciliteten för 
separat försäljning av roamingtjänster 
framför allt uppfylla följande 
grundläggande krav:

Or. en

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Genomförandet av de tekniska 
lösningarna ska ske samtidigt i hela 
unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Slutanvändarna ska få ha kvar sina 
nuvarande mobiltelefonnummer. 

Or. en

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Slutanvändarna ska snabbt och enkelt 
få byta till en alternativ leverantör av 
roamingtjänster och mellan alternativa 
leverantörer av roamingtjänster och 
samtidigt ha kvar sin inhemska operatör.

Or. en

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Varken unionsmedborgares roaming i 
tredjeländer eller tredjelandsmedborgares 
roaming i unionen får hindras. 

Or. en

Motivering

Lydelsen i den föreslagna förordningen bör vara fortsatt neutral i fråga om den strukturella 
lösningen för åtskillnaden. Så snabbt som tekniken utvecklas vore det förhastat att gynna en 
enda lösning, eftersom det är tänkbart att vi får lämpligare lösningar längre fram. 
Tyngdpunkten i förslaget bör vara vilka grundläggande krav som varje teknisk lösning bör 
uppfylla, bland annat att konsumenten kan ha kvar samma nummer. Både av de 
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grundläggande kraven och av tillträdesdirektivet följer det att varje lösning måste möjliggöra 
en så stor samverkan mellan tjänster som möjligt, för att vi inte ska binda upp oss till någon 
viss teknik.

Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att möjliggöra separat försäljning av 
roamingtjänster ska operatörerna se till att 
faciliteter som uppfyller kraven i punkt 1
införts senast den 1 juli 2014. Det får inte 
tas ut några direkta avgifter av 
konsumenterna för användning av 
faciliteten.

Or. en

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter samråd med berörda aktörer och i 
nära samarbete med kommissionen ska 
Berec, inom en rimlig tidsperiod och högst 
tre månader från antagandet av denna 
förordning, fastställa riktlinjer för 
harmoniserade tekniska lösningar avseende 

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

faciliteten för separata roamingtjänster och 
för harmoniserade förfaranden för byte av 
leverantör av roamingtjänster, varvid 
riktlinjerna ska uppfylla de 
grundläggande krav som fastställs i 
punkt 1. Efter en motiverad ansökan från 
Berec får kommissionen förlänga denna 
period.

Berec ska övervaka riktlinjerna och, med 
beaktande av hur de tillämpas i praktiken, 
utfärda reviderade riktlinjer, om så 
behövs för att de grundläggande kraven 
ska uppfyllas mera effektivt eller 
ändamålsenligt.

Or. en

Motivering

Berec bör noga följa hur dessa riktlinjer tillämpas och utfärda reviderade riktlinjer om det 
framkommer att de ursprungliga riktlinjerna bör göras mera effektiva och ändamålsenliga.

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en
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Motivering

För att vi ska få en juridiskt bindande rättsakt som direkt kan tillämpas bör kommissionen ha 
befogenhet (men inte skyldighet) att efter samråd med Berec anta delegerade akter för att 
tillförsäkra enhetliga förutsättningar för genomförandet av faciliteten för separat försäljning. 
Kommissionen bör snabbt kunna anta sådana delegerade akter.

Ändringsförslag 31
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 32
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den genomsnittliga grossistavgift som 
avses i punkt 1 ska gälla mellan 
två operatörer, oavsett vilka de är, och 
beräknas för en tolvmånadersperiod eller 
den eventuella kortare period som återstår 
innan den högsta genomsnittliga 
grossistavgiften eller denna förordning 
upphör att gälla. Den högsta 
genomsnittliga grossistavgiften ska minska 
till 0,07 EUR och 0,04 EUR den 
1 juli 2013 respektive den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften 
fortsätta att vara 0,04 EUR så länge denna 
förordning är i kraft.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den slutkundsavgift (exklusive moms) för 
en eurotaxa som en hemmaleverantör får ta 
ut av sin roamingkund för ett reglerat 
roamingsamtal får variera för alla 
roamingsamtal men får från och med den 
1 juli 2012 inte överstiga 0,20 EUR per 
minut för ringda samtal eller 0,07 EUR för 
mottagna samtal. Pristaket för ringda 
samtal ska automatiskt sänkas 
till 0,15 EUR och 0,10 EUR den 
1 juli 2013 respektive 1 juli 2014  och för 
mottagna samtal till 0,06 EUR den 1 juli 
2013 och 0,05 EUR den 1 juli 2014. Om 
inte annat följer av artikel 19 ska dessa 
reglerade pristak för eurotaxan i 
slutkundsledet fortsätta att gälla till och 
med den 31 juni 2016.

Or. en

Ändringsförslag 34
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 

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 
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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.

och/eller data) önskar byta till en eurotaxa, 
då hemmaleverantören kan kräva att 
kunden ger avkall på de övriga delarna i 
paketet. En hemmaleverantör får vänta 
med ett byte tills den tidigare roamingtaxan 
har gällt under en specificerad 
minimiperiod som inte får överskrida 
två månader.

Or. en

Ändringsförslag 35
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

Ändringsförslag 36
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, ska sänkas till 0,07 EUR 
den 1 juli 2012, till 0,06 EUR den
1 juli 2013 och till 0,05 EUR den 
1 juli 2014. Om inte annat följer av 
artikel 19 ska det reglerade pristaket för 
sms-eurotaxan i slutkundsledet fortsätta att 
vara 0,05 EUR till och med den 30 juni 
2017.

Or. en

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

genomsnittliga grossistavgift som en 
värdnätsoperatör får ta ut av en 
roamingkunds hemmaleverantör för 
reglerade dataroamingtjänster från 
ifrågavarande värdnät inte överstiga en 
skyddsgräns på 0,25 EUR den 1 juli 2012, 
0,15 EUR den 1 juli 2013 och 0,10 EUR 
den 1 juli 2014 per megabyte sända data. 
Om inte annat följer av artikel 19 ska den 
högsta genomsnittliga grossistavgiften för 
tillhandahållande av reglerade 
dataroamingtjänster fortsätta att vara 
0,10 EUR per megabyte överförda data så 
länge denna förordning är i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 39
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 artikel 19 ska det 
reglerade avgiftstaket i slutkundsledet 
fortsätta att vara 0,20 EUR per använd 
megabyte till och med den 30 juni 2017.

Or. en

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Övergång till eller från en eurotaxa för dataroaming bör ta högst en arbetsdag. Om kunden 
har tecknat sig för ett nationellt paket innehållande andra roamingpriser än eurotaxan, 
eurotaxan för sms-tjänster eller eurotaxan för dataroamingtjänster går det för långsamt om 
övergången, såsom föreslagits, ska ta tre månader. Högst två månader räcker.

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Villkor för avbrytande av tillämpningen 

av högsta grossist- och slutkundsavgifter i 
förtid

1. För att bedöma 
konkurrensutvecklingen på 
roamingmarknaderna ska Berec 
regelbundet samla in uppgifter om 
utvecklingen avseende slutkunds- och 
grossistavgifter för samtals-, sms- och 
dataroamingtjänster. Dessa uppgifter ska 
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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 
dagen i den månad som följer på 
offentliggörandet av de uppgifter som 
bevisar att villkoren i punkt 2 respektive 3 
är uppfyllda.
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Or. en

Motivering

Om konkurrensen utvecklar sig såsom väntat och priserna blir avsevärt lägre än de priser 
som är fastställda till skydd för konsumenterna, då blir de sistnämnda priserna automatiskt 
mindre viktiga. Det verkar tekniskt krångligt att utforma en bestämmelse om att avskaffa 
pristaken på förhand och kommissionens förslag om att priser på 75 procent av tidigare 
nivåer ska anses som ett tecken på konkurrens är ett alltför trubbigt redskap. Möjligheten att 
avskaffa pristaken på förhand bör därför anknytas till den översyn som avses i artikel 19 (en 
översyn som föreslås böra utvidgas och även omfatta den rapporteringsskyldighet för Berec 
som kommissionen föreslagit i artikel 13.1).

Ändringsförslag 42
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

Ändringsförslag 43
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) 

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 
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som gäller när han/hon ringer och tar emot 
samtal samt skickar sms-meddelanden i 
den besökta medlemsstaten.

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

Or. en

Ändringsförslag 44
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 45
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska också inbegripa uppgifter om det 
gratisnummer som avses i punkt 2 för 
erhållande av mer detaljerad information 
och information om att larm- och 
räddningstjänst kan ringas kostnadsfritt på 
det europeiska larmnumret 112.

Den ska också inbegripa uppgifter om det 
gratisnummer som avses i punkt 2 för 
erhållande av mer detaljerad information 
och, i förekommande fall, information om 
att larm- och räddningstjänst kan ringas 
kostnadsfritt på det europeiska 
larmnumret 112.

Or. en

Ändringsförslag 46
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 

2. Utöver det som fastställs i punkt 1 ska 
kunder, oberoende av var de befinner sig i 
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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. 

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 eller andra 
maskiner som inte stöder 
SMS-funktionalitet.

Or. en

Ändringsförslag 47
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, 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 
tillämpas både på kontantkortskunder och 
på kunder med abonnemang.

Or. en
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Ändringsförslag 48
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 har upplyst sin 
hemmaleverantör om att han eller hon 
avsäger sig sådan information.

Or. en

Ändringsförslag 49
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 50
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Varningarna för att kostnadstaket uppnåtts föreslås gälla också utanför EU:s territorium, för 
att inte räkningarna ska komma som en chock för kunderna.

Ändringsförslag 51
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Denna artikel ska också tillämpas på 
kunder som anlitar dataroamingtjänster 
som tillhandahålls av en 
hemmaleverantör utanför unionen.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Utövande av delegering

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 5 ska ges till 
kommissionen för den period som denna 
förordning är tillämplig.
3. Så snart kommissionen antagit en 
delegerad akt ska den underrätta 
Europaparlamentet och rådet samtidigt.
4. En delegerad akt träder i kraft endast 
om Europaparlamentet eller rådet inte 
har gjort några invändningar inom 
två månader efter det att akten anmälts till 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löper ut, båda har underrättat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader på begäran av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Ändringsförslag 53
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 

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 
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uppnåtts. I samband med detta ska 
kommissionen bland annat se över

uppnåtts. I samband med detta ska 
kommissionen bland annat se över

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av att strukturella åtgärder avses genomföras under 2014 är det för tidigt att 
redan 2015 bedöma inverkan på roamingmarknaden. Därför bör bedömningen ske senare, 
tidigast 2016, för att man ska få en bättre bild av hur marknaden fungerar. Det är viktigt att 
pristaken inte tas bort förrän konkurrensen på marknaden fungerar.

Ändringsförslag 54
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 och förväntade framtida 
tendenser för 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,

Or. en

Ändringsförslag 55
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 

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 
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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.

till rätta med situationen. Kommissionen 
ska i synnerhet undersöka huruvida de 
strukturella åtgärderna behöver ändras, om 
nya sådana åtgärder behöver införas eller 
om tillämpningstiden för någon av de
högsta grossistavgifter eller slutkundstaxor 
som avses i artiklarna 6–9 och 11–12
behöver förlängas.

Or. en

Ändringsförslag 56
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska dessutom vartannat 
år efter det att den rapport som avses i 
punkt 1 läggs fram rapportera till
Europaparlamentet och rådet om 
förordningens funktion. Rapporten ska 
innehålla  en sammanfattning av 
övervakningen av tillhandahållandet av 
roamingtjänster i unionen och en 
bedömning av framstegen mot uppnåendet 
av denna förordnings mål, inbegripet med 
hänvisning till de aspekter som anges i 
punkt 1.

3. Kommissionen ska dessutom, inom 
två år efter [datumet för denna 
förordnings ikraftträdande] 
tillhandahålla Europaparlamentet och 
rådet en delrapport om förordningens 
funktion och därefter rapportera 
vartannat år efter den rapport som 
föreskrivs i punkt 1. Varje rapport  ska 
innehålla  en sammanfattning av 
övervakningen av tillhandahållandet av 
roamingtjänster i unionen  och en 
bedömning av framstegen mot uppnåendet 
av denna förordnings mål, inbegripet med 
hänvisning till de aspekter som anges i 
punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 57
Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. För att bedöma 
konkurrensutvecklingen på 
roamingmarknaderna ska Berec 
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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.

Or. en

Motivering

Översynen bör senareläggas med ett år för att det ska gå att göra en fullständig bedömning 
av konkurrensutvecklingen inom de olika segmenten av roamingmarknaden. Den bör 
dessutom ges en bredare uppläggning, så att kommissionen åläggs att befatta sig, inte bara 
med en eventuell förlängning av den tid då pristaken till skydd för konsumenterna ska gälla 
eller med en ändring av de strukturella åtgärderna, utan också att utföra ändringar i 
pristaken, om det inte går att ta bort dem, eller införa ytterligare strukturåtgärder.  
Kommissionen bör vägledas av regelbundna rapporter från Berec (en föreskrift som flyttats 
från artikel 13 i kommissionens förslag).
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MOTIVERING

I. Inledning

Miljoner av Europas invånare använder varje dag mobiltelefoner för att ringa samtal, sända 
och ta emot SMS-meddelanden eller surfa på nätet. Och antalet användare av mobila 
internettjänster ökar dag för dag. Detta får som följd att också antalet potentiella användare av 
roamingtjänster hela tiden ökar. I en aktuell enkät från Eurobarometer om roaming meddelade 
till exempel nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade att de under sin senaste utlandsvistelse  
anlitat tjänster för terminering, avsändande av textmeddelanden eller surfande på internet.1

Trots denna trend stänger de flesta européer dock av sina mobiltelefonitjänster när de vistas 
utomlands, eftersom de är rädda för att räkningen ska komma som en chock för dem. Det är ju 
nämligen vanligt att personer som återvänder från en utlandsvistelse får fasansfulla räkningar 
för mobiltelefonitjänster de anlitat utomlands. I fråga om dataroaming anser bara en minoritet 
på 19 procent av dem som utomlands surfar på nätet med hjälp av mobiltelefon att priserna 
för detta är rimliga.2 Kommissionen säger att de genomsnittliga kostnaderna per megabyte i 
dag uppgår till över 2 EUR och i extrema fall rentav ända upp till 12 EUR.3 Detta 
missförhållande beror framför allt, nu liksom förr, på att konkurrensen på roamingmarknaden 
är för svag. 

Överdrivet höga roamingavgifter som leder till att roamingtjänster inte anlitas särskilt mycket 
inom EU ligger varken i de europeiska konsumenternas eller det europeiska näringslivets 
intresse. Denna utveckling går inte ihop med den grundläggande tanken om en digital inre 
marknad i EU. 

Med det föreliggande förslaget till förordning ska det rådas bot på denna situation. Redan i sin 
digitala agenda för Europa4 från 2010 har kommissionen fastställt som mål att taxorna för 
roamingtjänster och inhemska mobiltelefonitjänster fram till 2015 i hög grad ska tillnärmas 
varandra. Detta har också Europaparlamentet sedan flera år tillbaka krävt och parlamentet har 
yrkat på att kommissionen med hjälp av lagstiftningsförslag ska göra något åt saken. 

II. Den hittillsvarande rättsliga ramen och dess inverkan på roamingmarknaden

Redan i juni 2007 utfärdade Europaparlamentet tillsammans med rådet en förordning om 
roaming i allmänna mobila kommunikationsnät i gemenskapen5 för att bidra till att den inre 
marknaden skulle fungera friktionsfritt och samtidigt uppnå en hög nivå av konsumentskydd 
och främja konkurrensen och insynen i marknaden. Kommissionen utvärderade under 2008 
                                               
1 Special Eurobarometer 356, „Report on Roaming 2010“, februari 2011, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_356_en.pdf
2 Se ovan anförd källa.
3 Europeiska kommissionen, ”Meddelande om delrapporten om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska 
unionen”, juni 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:sv:PDF
4 Europeiska kommissionen, „En digital agenda för Europa“, maj 2010, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:SV:PDF
5 Förordning (EG) nr 717/2007, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R0717:SV:NOT
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effekterna av den förordningen och kom fram till att konkurrensen fortfarande inte fungerade 
tillfredsställande. Alltså lade kommissionen fram ytterligare förslag om ändring av 
roamingförordningen1. Dessa ändringar antogs av Europaparlamentet och rådet i juni 2009. 
De handlade om att förordningens giltighetstid skulle förlängas och dess tillämpningsområde 
utvidgas till att omfatta sms- och dataroamingtjänster. Denna ändrade roamingförordning 
upphör att gälla den 30 juni 2012. 

Den nu gällande roamingförordningen fastställer pristak för roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster i grossist- och slutkundsledet. Också för dataroaming fastställdes ett pristak, 
dock bara för grossistledet. 

Dessutom infördes det föreskrifter om insyn till fördel för konsumenten. Detta innebär att 
operatörerna måste informera sina kunder om roamingavgifter så fort kunderna reser in i en 
annan medlemsstat. För att inte räkningarna för dataroamingtjänster ska komma som en chock 
gäller dessutom som standard ett kostnadstak på 50 EUR som inte redan valt ett annat 
kostnadstak.

Kommissionen lade i juli 2011 fram en delrapport om utvecklingen av roamingtjänster i 
Europeiska unionen2 och av den framgår det att mobilkommunikationsleverantörerna i EU 
visserligen sänkt sina roamingavgifter i enlighet med de pristak som införts i EU. Ändå 
erbjuds konsumenterna inte heller nu några taxor som avgjort ligger under maximipriserna. 
Som orsak till detta anger kommissionen endast att konkurrensen på roamingmarknaden inte 
blivit tillräckligt utvecklad och att strukturella problem fortfarande kvarstår. 

III. Kommissionens förslag till en omarbetning av roamingförordningen 

För att öka konkurrensen föreslår kommissionen i sitt förslag till förordning ett dubbelt grepp 
på problematiken. Förutom de pristak, som redan gäller, ska det nu också införas strukturella 
åtgärder. 

1. Strukturella åtgärder

I förslaget till förordning talas det om två konkreta strukturella åtgärder med vilkas hjälp det 
till grund liggande problemet med bristande konkurrens på EU:s marknad för roaming ska 
åtgärdas. Föredraganden välkomnar detta nya innovativa grepp, men anser dock att förslagen 
till genomförande av det skulle kunna förbättras. 

a) Roamingtjänsttillträde i grossistledet

Alternativa operatörer som inte har något eget nät (till exempel operatörer av virtuella mobila 
kommunikationsnät) bör få det lättare att komma in på roamingmarknaden, genom att 
nätoperatörerna i andra medlemsstater åläggs erbjuda dem tillträde till nätoperatörernas nät till  
reglerade grossistpriser (så kallat roamingtjänsttillträde i grossistledet). Detta ska öka 

                                               
1 Förordning (EG) nr 544/2009, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:167:0012:0023:SV:PDF
2 Europeiska kommissionen, ”Meddelande om delrapporten om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska 
unionen”, juni 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:sv:PDF
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konkurrensen mellan operatörerna på roamingmarknaden och således sporra till att kunderna 
erbjuds attraktivare priser och tjänster. 

För att alla alternativa operatörer ska få tillgång till grossistledet i lika måtto anser 
föredraganden att åtgärden till förmån för nättillträde bör kompletteras med en skyldighet 
avseende icke-diskriminering. På det sättet skulle åtgärden stå i samklang med föreskrifterna i 
tillträdesdirektivet1 från 2002. Skyldigheten att bereda tillträde kan leda till önskat resultat 
endast under förutsättning att nätoperatörerna åläggs likabehandla alla ansökningar från 
alternativa operatörer.

b) Separat försäljning av roamingtjänster 

Den andra strukturella åtgärden berör slutkundsledet. Kunderna bör i framtiden kunna köpa 
också roamingtjänster från en annan operatör än hemmaleverantör. Detta innebär att kunderna 
också med en konkurrerande operatör som är åtskild från deras nationella mobila 
kommunikationstjänster kan ingå ett fördelaktigare avtal om roamingtjänster (så kallad 
separat försäljning av roamingtjänster). 

Föredraganden anser principiellt att den här åtskillnadsåtgärden är ändamålsenlig. Man kan 
emellertid fråga sig i hur hög grad dess tekniska genomförande bör definieras i förordningen. 
Till följd av dagens snabba tekniska utveckling anser föredraganden att Berec i nära 
samarbete med kommissionen bör definiera roamingprofilen inom EU. I roamingförordningen 
bör bara uppställas vilka principer en framtida teknisk lösning måste motsvara (såsom att 
kunden ska kunna ha kvar sitt telefonnummer).

2.  Pristak

Fram till dess att de strukturella åtgärderna gör sin verkan fullt gällande och konkurrensen för 
med sig förmånliga priser för slutkunderna bör man i förslaget till förordning steg för steg 
fastställa hur de nuvarande pristaken för roamingsamtalstjänster och sms-tjänster i grossist-
och slutkundsledet ska sänkas. Dessutom bör man för första gången införa ett pristak för 
slutkundspriserna på mobila dataroamingtjänster. Kommissionen föreslår att 
roamingkunderna från och med juli 2014 ska betala högst 0,24 EUR minuten för ringda 
samtal, högst 0,10 EUR minuten för mottagna samtal, högst 0,10 EUR för att sända 
textmeddelanden och högst 0,50 EUR per megabyte för att ladda ned data och surfa på 
internet utomlands.  

Föredraganden välkomnar att man nu för första gången också kommer att reglera pristaken i 
slutkundsledet för dataroamingtjänster. Dataroamingtjänsterna uppvisade 2009 en tillväxt på 
över 40 procent2. Till följd av att smarta telefoner och andra handhållna apparater blir 
vanligare torde denna trend komma att fortsätta. Därför behövs det ofrånkomligen 
bestämmelser om avgifterna för nedladdning av data utomlands. 

                                               
1 Direktiv 2002/19/EG, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0007:SV:PDF
2 Europeiska kommissionen, ”Meddelande om delrapporten om utvecklingen av roamingtjänster i Europeiska 
unionen”, juni 2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0356:FIN:sv:PDF
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Föredraganden anser dock att de pristak som kommissionen föreslagit inte är tillräckligt 
ambitiösa. Oberoende undersökningar visar att operatörernas faktiska kostnader för 
tillhandahållande av roamingtjänster i Europa i genomsnitt understiger de föreslagna pristaken 
i grossistledet med bred marginal.1 Framför allt anser föredraganden att de föreslagna 
slutkundspriserna för dataroamingtjänster är ytterst överdrivna. Marginaler som är fyra eller 
fem gånger högre än grossistpriset kan inte försvaras.

Föredraganden förespråkar därför lägre pristak såväl i grossist- som i slutkundsleder för 
roamingsamtalstjänster, sms-tjänster och framför allt dataroamingtjänser. Samtidigt tar hon 
också hänsyn till att operatörerna måste få en tillräcklig vinstmarginal som kompensation för 
sina investeringar i nätutbyggnad. 

3. Åtgärder för att förbättra insynen och konsumentskyddet

I den gällande roamingförordningen ingår en rad föreskrifter om insyn, vilka bidragit till en 
lämplig nivå på konsumentskyddet. Förutom att det numera, vid inträdet på en utländsk 
operatörs mobiltelefonnät, meddelas vilka avgifter som gäller infördes det exempelvis en 
spärr, så att användare som nått en viss kostnadsgräns vid användningen av mobila 
Internettjänster måste förklara om de också fortsättningsvis ämnar anlita 
dataroamingtjänsterna.

Förutom de strukturella åtgärderna som införts anser föredraganden dock att det måste göras
mer för att öka insynen. Först och främst behöver kunderna helt enkelt få lättbegriplig 
information om de nya möjligheter och taxor som åtskillnadsåtgärden för med sig för dem. 
Föredraganden engagerar sig därför för att roamingavtal i framtiden bör utformas och avfattas 
på ett överskådligt och okomplicerat sätt. 

Vad beträffar varningen för att räkningen kan innebära en chock anser föredraganden att 
sådana varningar också bör utfärdas när tjänster anlitas utanför EU. Dessutom bör varningen i 
framtiden inte bara innefatta kostnaderna för dataroaming utan också för roamingsamtals- och 
sms-tjänster. Sist men inte minst bör sådana varningar skickas ut, inte bara till 
kontokortskunder utan också till kunder med abonnemang.

                                               
1 GEREK, „MTR Benchmark snapshot“, januari/juli 2011, http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_27.pdf samt 
http://erg.eu.int/doc/berec/bor_11_35.pdf


