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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I förordning (EU) 2015/2120 

fastställs en ny slutkundsprismekanism för 

unionsomfattande reglerade 

roamingtjänster i syfte att avskaffa 

roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet 

utan att snedvrida nationella och besökta 

marknader. 

(3) I förordning (EU) 2015/2120 

fastställs en ny slutkundsprismekanism för 

unionsomfattande reglerade 

roamingtjänster i syfte att från och med 

den 15 juni 2017 avskaffa 

roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet 

utan att snedvrida nationella och besökta 

marknader, eftersom det inte finns någon 

orsak till roamingavgifter i ett Europa 

utan gränser. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Förordning (EU) 2015/2120 

föreskriver möjligheten för en operatör att 

tillämpa en ”policy för skälig 
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användning” i enlighet med de 

genomförandeakter som avses i artikel 6d 

i förordning (EU) nr 531/2012. En 

lämplig policy för skälig användning har 

en avgörande roll att spela för att 

garantera en ekonomiskt hållbar modell 

för grossist- och slutkundsledet på 

roamingmarknader. En generös policy för 

skälig användning för roamingkunder 

måste åtföljas av tak i grossistledet, vilka 

speglar de verkliga kostnaderna för 

tillhandahållandet av roamingtjänster och 

kommer att låta så många operatörer som 

möjligt tillhandahålla erbjudanden om 

”roaming som hemma”, utan att ådra sig 

enorma kostnadsökningar, och utan att 

skada de inhemska marknadernas 

konkurrenskraft eller öka priserna för 

inhemska kunder. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Avskaffandet av 

roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet 

enligt förordning (EU) 2015/2120, som 

också kallas roaming som hemma (RLAH), 

är nödvändigt för att skapa och underlätta 

en fungerande digital inre marknad i hela 

unionen. Den förordningen är emellertid i 

sig inte tillräcklig för att säkerställa att 

roamingmarknaden fungerar på ett korrekt 

sätt. 

(4) Avskaffandet av 

roamingtilläggsavgifter i slutkundsledet 

enligt förordning (EU) 2015/2120, som 

också kallas roaming som hemma (RLAH), 

är nödvändigt för att skapa och underlätta 

en fungerande digital inre marknad och för 

att sänka kostnaderna för 

konsumenterna. Den förordningen är 

emellertid i sig inte tillräcklig för att 

säkerställa att roamingmarknaden fungerar 

på ett korrekt och hållbart sätt. Denna 

förordning bör därför säkerställa att 

prissättningsmodellerna på de inhemska 

marknaderna inte påverkas genom 

avskaffandet av roamingtilläggsavgifter i 

slutkundsledet. 
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Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Avskaffandet av 

roamingtilläggsavgifter från och med den 

15 juni 2017, i enlighet med förordning 

(EU) nr 531/2012, förutsätter därför att alla 

rättsakter som föreslås av kommissionen 

och som föreskriver lämpliga åtgärder till 

följd av översynen av grossistledet på 

roamingmarknaderna ska vara tillämpliga. 

(5) Avskaffandet av 

roamingtilläggsavgifter från och med den 

15 juni 2017, i enlighet med förordning 

(EU) nr 531/2012, förutsätter därför att alla 

rättsakter som föreslås av kommissionen 

och som föreskriver lämpliga åtgärder till 

följd av översynen av grossistledet på 

roamingmarknaderna ska vara tillämpliga, 

för att roamingtilläggsavgifter i 

slutkundsledet ska kunna avskaffas. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I synnerhet skulle konkurrensen och 

investeringarna i hemmaoperatörernas 

nationella marknader kunna påverkas av 

hur grossistledet på roamingmarknaderna 

för närvarande fungerar, på grund av alltför 

höga roamingavgifter i grossistledet 

jämfört med de nationella 

slutkundspriserna. Detta gäller i synnerhet 

för små operatörer och operatörer med 

mycket utgående trafik, och gör därigenom 

RLAH strukturellt sett ohållbart. 

(8) I synnerhet skulle konkurrensen och 

investeringarna i hemmaoperatörernas 

nationella marknader kunna påverkas av 

hur grossistledet på roamingmarknaderna 

för närvarande fungerar, på grund av alltför 

höga roamingavgifter i grossistledet 

jämfört med de nationella 

slutkundspriserna. Detta gäller i synnerhet 

för små operatörer, inklusive virtuella 

mobiloperatörer, som är väsentliga för 

sund konkurrens, och för operatörer med 

mycket utgående trafik, och gör därigenom 

RLAH strukturellt sett ohållbart. Det måste 

också ses till att Europaparlamentets och 

rådet direktiv .../... [den europeiska 

kodexen för elektronisk kommunikation] 

ger tydliga och konsekventa långsiktiga 

incitament för privata investeringar i 

telekommunikationssektorn. 
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Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Fungerande grossistled på 

roamingmarknaderna bör göra det möjligt 

för operatörer att täcka alla sina kostnader 

för tillhandahållandet av reglerade 

roamingtjänster i grossistledet, inklusive 

samkostnader och gemensamma kostnader. 

Detta bör bevara incitamenten för 

investering i värdnät och motverka sådan 

snedvridning av nationell konkurrens på de 

besökta marknaderna som orsakas av 

regelarbitrage, då operatörer utnyttjar 

korrigeringsåtgärder för 

roamingtjänsttillträde i grossistledet för att 

konkurrera på de nationella besökta 

marknaderna. 

(9) Fungerande grossistled på 

roamingmarknaderna bör göra det möjligt 

för operatörer att täcka alla sina faktiska 

kostnader för tillhandahållandet av 

reglerade roamingtjänster i grossistledet, 

inklusive samkostnader och gemensamma 

kostnader. Detta bör bevara incitamenten 

för investering i värdnät och motverka 

sådan snedvridning av nationell konkurrens 

på de besökta marknaderna som orsakas av 

regelarbitrage, då operatörer utnyttjar 

korrigeringsåtgärder för 

roamingtjänsttillträde i grossistledet för att 

konkurrera på de nationella besökta 

marknaderna. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att det ska gå lättare för den 

inre marknaden för roamingtjänster i 

grossistledet att fungera ordentligt bör 

mobilnätsoperatörer få avslå ansökningar 

om roamingtjänsttillträde i grossistledet 

enbart på grundval av objektiva kriterier 

och efter att detta godkänts av deras 

nationella regleringsmyndighet. Företag 

som fått avslag på ansökningar om 

roamingtjänsttillträde i grossistledet bör 

kunna ingå med klagomål till de 

nationella regleringsmyndigheterna. Av 

omsorg om öppenheten bör den nationella 

regleringsmyndigheten underrätta 

kommissionen om dessa ansökningar om 

godkännande och om eventuella klagomål 

som inlämnats. Kommissionen bör göra 

uppgifter om sådana ansökningar och 

klagomål offentligt tillgängliga, med 
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förbehåll för skyldigheten att iaktta 

konfidentialitet 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) När det gäller bestämmelser om 

grossistavgifter bör lagstiftade krav på 

unionsnivå bibehållas, eftersom åtgärder 

som möjliggör RLAH i hela unionen utan 

att beakta de roamingkostnader i 

grossistledet som tillhandahållandet av 

dessa tjänster innebär kan riskera att störa 

den inre marknaden för roamingtjänster 

och de skulle inte uppmuntra till mer 

konkurrens. 

(12) När det gäller bestämmelser om 

grossistavgifter bör lagstiftade krav på 

unionsnivå bibehållas, eftersom åtgärder 

som möjliggör RLAH i hela unionen utan 

att beakta de roamingkostnader i 

grossistledet som tillhandahållandet av 

dessa tjänster innebär kan riskera att störa 

den inre marknaden för roamingtjänster 

och de skulle inte uppmuntra till mer 

konkurrens. Det behövs konkurrens på 

telekommunikationsmarknaden, framför 

allt för nya marknadsaktörer, tekniskt 

innovativa tjänstemodeller, små och 

medelstora företag och uppstartsföretag, 

eftersom det behövs stimulans till de 

investeringar i nätinfrastrukturen som 

krävs när användningen av datatjänster 

ökar, till vilket också införandet av RLAH 

kommer att bidra. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Vid fastställandet av den högsta 

avgiften för reglerade dataroamingtjänster i 

grossistledet har man beaktat alla de 

åtkomstkomponenter som behövs för att 

möjliggöra tillhandahållande av 

roamingtjänster, även 

transiteringskostnaderna för levererans av 

datatrafik till en växelpunkt som bestämts 

av hemmanätsoperatören. 

(16) Användningen av datatjänster ökar 

snabbt i unionen och över hela världen. 

Införandet av RLAH från och med den 15 

juni 2017 kommer att bidra till denna 

tillväxt i roamingsammanhang och leda 

till att kostnaden per konsumerad 

dataenhet pressas ned betydligt. För att 

hänsyn ska kunna tas till att 

användningen av datatjänster ökat och 

kostnaden per konsumerad dataenhet 
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minskat bör den högsta avgiften för 

reglerade dataroamingtjänster i 

grossistledet sänkas varje år. Vid 

fastställandet av den högsta avgiften för 

reglerade dataroamingtjänster i 

grossistledet har man beaktat alla de 

åtkomstkomponenter som behövs för att 

möjliggöra tillhandahållande av 

roamingtjänster, även 

transiteringskostnaderna för levererans av 

datatrafik till en växelpunkt som bestämts 

av hemmanätsoperatören. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) De befintliga högsta 

roamingavgifterna i grossistledet för 

samtal, sms och datatjänster bör därför 

sänkas. 

(18) De befintliga högsta 

roamingavgifterna i grossistledet för 

samtal, sms och datatjänster bör därför 

sänkas avsevärt, till nivåer som närmare 

motsvarar de faktiska kostnaderna för 

tillhandahållandet av dessa tjänster. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Det är nödvändigt att övervaka och 

regelbundet se över hur grossistledet på 

roamingmarknaderna fungerar och dessa 

marknaders samverkan med slutkundsledet 

på roamingmarknaderna, med beaktande av 

utvecklingen inom konkurrens och teknik 

samt trafikflöden. För att göra en korrekt 

bedömning av hur roamingmarknaderna 

kommer att anpassas till RLAH-

bestämmelserna bör man samla in 

tillräckliga uppgifter om hur dessa 

marknader fungerar efter det att 

bestämmelserna genomförts. 

(21) Det är nödvändigt att övervaka och 

regelbundet se över hur grossistledet på 

roamingmarknaderna fungerar och dessa 

marknaders samverkan med slutkundsledet 

på roamingmarknaderna, med beaktande av 

utvecklingen inom konkurrens och teknik 

samt trafikflöden. För detta ändamål bör 

kommissionen, senast den 

15 december 2018, överlämna en 

interimsrapport till Europaparlamentet 

och rådet, utgående från de uppgifter som 

finns att tillgå. Kommissionen bör 

därefter överlämna rapporter till 
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Europaparlamentet och rådet vartannat 

år. Den första rapporten av detta slag bör 

läggas fram senast den 15 december 2019. 

I sin vartannat år utkommande rapport 

bör kommissionen i synnerhet bedöma om 

RLAH får några konsekvenser för 

slutkundsprisernas utveckling och 

framför allt för utbudet av olika 

avgiftsplaner på detaljhandelsmarknaden. 

Detta bör dels inbegripa en bedömning av 

om det tillkommit några sådana 

avgiftsplaner som enbart omfattar 

inhemska tjänster och utesluter 

roamingtjänster i slutkundsledet helt och 

hållet och sålunda underminerar själva 

syftet med RLAH, och dels en bedömning 

av om antalet enkeltariffplaner minskat, 

något som även skulle kunna innebära en 

förlust för konsumenterna och 

underminera målen med den digitala inre 

marknaden. Kommissionen bör, liksom i 

sin rapport om översynen av grossistledet 

på roamingmarknaden av den 15 juni 

2016, även i sina vartannat år 

utkommande rapporter bedöma dels 

möjligheterna för värdnätsoperatörer att 

effektivt täcka alla faktiska kostnader för 

tillhandahållandet av reglerade 

roamingtjänster i grossistledet, och dels 

inverkan av RLAH på planerade 

investeringar i nätinfrastruktur. 

Dessutom bör kommissionen bedöma, dels 

om hemmanätsoperatörer kan täcka sina 

kostnader för tillhandahållandet av 

reglerade roamingtjänster med intäkter 

från detta tillhandahållande, i synnerhet 

konsekvenserna för virtuella 

mobiloperatörer, och dels i vilken 

utsträckning roamingtilläggsavgifterna i 

slutkundsledet har godkänts av nationella 

tillsynsmyndigheter inom ramen för 

hållbarhetsmekanismen. För att göra en 

korrekt bedömning av hur 

roamingmarknaderna kommer att anpassas 

till RLAH-bestämmelserna bör man samla 

in tillräckliga uppgifter om hur dessa 

marknader fungerar efter det att 

bestämmelserna genomförts. 
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Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) I syfte att bedöma utvecklingen inom 

konkurrens på de unionsomfattande 

roamingmarknaderna och för att 

regelbundet rapportera om förändringar i 

faktiska roamingavgifter i grossistledet för 

obalanserad trafik mellan 

roamingleverantörerna, bör Berec ges i 

uppgift att samla in uppgifter från 

nationella regleringsmyndigheter om de 

faktiska avgifter som tillämpas på 

balanserad respektive obalanserad trafik. 

Berec bör också samla in uppgifter om fall 

där parterna i ett grossistavtal har valt att 

avstå från att tillämpa de högsta 

roamingavgifterna i grossistledet eller där 

de har tillämpat åtgärder i grossistledet 

som syftar till att hindra permanent 

roaming, onormal användning eller 

missbruk av roamingtjänsttillträde för 

andra ändamål än att tillhandahålla 

reglerade roamingtjänster till 

roamingleverantörers kunder som 

periodiskt reser inom unionen. 

(22) I syfte att bedöma utvecklingen inom 

konkurrens på de unionsomfattande 

roamingmarknaderna och för att 

regelbundet rapportera om förändringar i 

faktiska roamingavgifter i grossistledet för 

obalanserad trafik mellan 

roamingleverantörerna, bör Berec ges i 

uppgift att samla in uppgifter från 

nationella regleringsmyndigheter om de 

faktiska avgifter som tillämpas på 

balanserad respektive obalanserad trafik. 

Berec bör också samla in uppgifter om fall 

där parterna i ett grossistavtal har valt att 

avstå från att tillämpa de högsta 

roamingavgifterna i grossistledet eller där 

de har tillämpat åtgärder i grossistledet 

som syftar till att hindra permanent 

roaming, onormal användning eller 

missbruk av roamingtjänsttillträde för 

andra ändamål än att tillhandahålla 

reglerade roamingtjänster till 

roamingleverantörers kunder som 

periodiskt reser inom unionen. På 

grundval av de insamlade uppgifterna bör 

Berec regelbundet rapportera om 

förhållandet mellan slutkundspriser, 

grossistavgifter och kostnader i 

grossistledet när det gäller inhemska 

tjänster och roamingtjänster. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1)  Artikel 3.2 ska ersättas med 

följande: 
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2.  Mobilnätsoperatörer får avslå 

ansökningar om roamingtjänsttillträde i 

grossistledet enbart på grundval av 

objektiva kriterier. 

2.  Mobilnätsoperatörer får avslå 

ansökningar om roamingtjänsttillträde i 

grossistledet enbart på grundval av 

objektiva kriterier och efter att detta 

godkänts av deras nationella 

regleringsmyndighet. Den berörda 

nationella regleringsmyndigheten ska 

underrätta kommissionen om alla 

ansökningar om godkännande och om 

vilka objektivt motiverade skäl som 

anförts till stöd för dem. Kommissionen 

ska göra uppgifter om sådana 

ansökningar offentligt tillgängliga, med 

förbehåll för skyldigheten att iaktta 

konfidentialitet. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 3 – punkt 6 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (1a) Artikel 3.6 ska ersättas med 

följande: 

"6.  Det referenserbjudande som avses i 

punkt 5 ska vara tillräckligt detaljerat och 

innehålla samtliga delar som är nödvändiga 

för roamingtjänsttillträde i grossistledet, 

som avses i punkt 3, och innehålla en 

beskrivning av de erbjudanden som är 

relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i 

grossistledet och tillträde till 

återförsäljning av roamingtjänster i 

grossistledet och de därmed förenade 

villkoren. Detta referenserbjudande kan 

inbegripa villkor för att förhindra 

permanent roaming eller onormal 

användning eller missbruk av 

roamingtjänsttillträde i grossistledet för 

andra ändamål än tillhandahållandet av 

reglerade roamingtjänster till 

roamingleverantörernas kunder vid de 

tillfällen då de sistnämnda företar 

periodiska resor inom unionen. Om det är 

nödvändigt ska nationella 

"6.  Det referenserbjudande som avses i 

punkt 5 ska vara tillräckligt detaljerat och 

innehålla samtliga delar som är nödvändiga 

för roamingtjänsttillträde i grossistledet, 

som avses i punkt 3, och innehålla en 

beskrivning av de erbjudanden som är 

relevanta för direkt roamingtjänsttillträde i 

grossistledet och tillträde till 

återförsäljning av roamingtjänster i 

grossistledet och de därmed förenade 

villkoren. Detta referenserbjudande kan 

inbegripa villkor för att förhindra 

permanent roaming eller onormal 

användning eller missbruk av 

roamingtjänsttillträde i grossistledet för 

andra ändamål än tillhandahållandet av 

reglerade roamingtjänster till 

roamingleverantörernas kunder vid de 

tillfällen då de sistnämnda företar 

periodiska resor inom unionen. Om det är 

nödvändigt ska nationella 
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regleringsmyndigheter se till att ändringar 

införs i referenserbjudandena så att de 

skyldigheter som anges i denna artikel 

genomförs. 

regleringsmyndigheter se till att ändringar 

införs i referenserbjudandena så att de 

skyldigheter som anges i denna artikel 

genomförs. Företag som ansökt om 

roamingtjänsttillträde i grossistledet får 

ingå med klagomål till de berörda 

nationella regleringsmyndigheterna. De 

nationella regleringsmyndigheterna ska 

godta eller avvisa sådana klagomål inom 

en månad efter mottagandet och motivera 

sina beslut. De nationella 

regleringsmyndigheterna ska underrätta 

kommissionen om sådana klagomål och 

om vilka beslut som fattats med anledning 

av dem, och kommissionen ska göra dem 

offentligt tillgängliga.” 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 

inbegripet bl.a. kostnader för originering, 

transitering och terminering, som 

värdnätsoperatören tar ut av en 

roamingleverantör för ett reglerat 

roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 

får inte överstiga skyddsgränsen 0,04 EUR 

per minut och ska, utan att artikel 19 

påverkas, förbli 0,04 EUR till och med den 

30 juni 2022. 

1. Den genomsnittliga grossistavgiften, 

inbegripet bl.a. kostnader för originering, 

transitering och terminering, som 

värdnätsoperatören tar ut av en 

roamingleverantör för ett reglerat 

roamingsamtal från ifrågavarande värdnät, 

får inte överstiga skyddsgränsen 0,03 EUR 

per minut den 15 juni 2017 och ska, utan 

att artikel 19 påverkas, förbli 0,03 EUR till 

och med den 30 juni 2022. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 12 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Från och med den 15 juni 2017 får 1. Från och med den 15 juni 2017 får 
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den genomsnittliga grossistavgift som en 

värdnätsoperatör får ta ut av en 

roamingleverantör för reglerade 

dataroamingtjänster från ifrågavarande 

värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 

0,0085 EUR per megabyte överförda data 

och ska, utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 19, förbli 0,0085 

EUR per megabyte överförda data till och 

med den 30 juni 2022. 

den genomsnittliga grossistavgift som en 

värdnätsoperatör får ta ut av en 

roamingleverantör för reglerade 

dataroamingtjänster från ifrågavarande 

värdnät inte överstiga en skyddsgräns på 4 

EUR per gigabyte överförda data. Denna 

skyddsgräns ska sänkas till 3 EUR per 

gigabyte överförda data den 1 juli 2018, 

till 2 EUR per gigabyte överförda data den 

1 juli 2019 samt, utan att det påverkar 

tillämpningen av artikel 19, till 1 EUR per 

gigabyte överförda data den 1 juli 2020. 

Den ska förbli 1 EUR per gigabyte 

överförda data till och med den 30 juni 

2022. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4a (nytt) 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 16 – punkterna 1 och 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (4a) Artikel 16.1 och 16.2 ska ersättas 

med följande: 

"1.  De nationella tillsynsmyndigheterna 

ska bevaka och övervaka att denna 

förordning följs inom deras respektive 

territorier. 

"1.  De nationella tillsynsmyndigheterna 

ska, tillsammans med Berec, bevaka och 

övervaka att denna förordning följs inom 

sina respektive territorier. 

”De nationella regleringsmyndigheterna 

ska strikt bevaka och övervaka 

roamingleverantörer som utnyttjar 

artiklarna 6b, 6c och 6e.3.” 

”De nationella regleringsmyndigheterna 

ska strikt bevaka och övervaka 

roamingleverantörer som utnyttjar 

artiklarna 6b, 6c och 6e.3.” 

2.  De nationella 

regleringsmyndigheterna ska offentliggöra 

aktuell information om tillämpningen av 

denna förordning, särskilt artiklarna 6a, 6b, 

6c, 6e, 7, 9 och 12 på ett sätt som gör 

informationen lättillgänglig för berörda 

parter.” 

2.  De nationella 

regleringsmyndigheterna och Berec ska 

offentliggöra aktuell information om 

tillämpningen av denna förordning, särskilt 

artiklarna 6a, 6b, 6c, 6e, 7, 9 och 12 på ett 

sätt som gör informationen lättillgänglig 

för berörda parter.” 

 



 

 

 PE598.567/ 12 

 SV 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 17 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) I artikel 17.1 ska följande stycke 

läggas till: 

(5) Artikel 17.1 ska ersättas med 

följande: 

"1.  Vid tvister som rör skyldigheter 

enligt denna förordning mellan företag som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster i en medlemsstat, 

ska de tvistlösningsförfaranden som 

fastställts i artiklarna 20 och 21 i 

ramdirektivet tillämpas. 

"1.  Vid tvister som rör skyldigheter 

enligt denna förordning mellan företag som 

tillhandahåller elektroniska 

kommunikationsnät eller 

kommunikationstjänster i en medlemsstat, 

ska de tvistlösningsförfaranden som 

fastställts i artiklarna 20 och 21 i 

ramdirektivet tillämpas. 

”Tvister mellan värdnätsoperatörer och 

andra operatörer om de taxor som tillämpas 

på de insatser som krävs för att 

tillhandahålla reglerade roamingtjänster i 

grossistledet får hänvisas till den behöriga 

nationella regleringsmyndigheten eller de 

behöriga nationella 

regleringsmyndigheterna i enlighet med 

artikel 20 eller 21 i ramdirektivet. I ett 

sådant fall [...] får den behöriga nationella 

regleringsmyndigheten eller de behöriga 

nationella regleringsmyndigheterna 

konsultera Berec om vilka åtgärder som 

ska vidtas i enlighet med bestämmelserna i 

ramdirektivet, särdirektiven eller denna 

förordning för att lösa tvisten, och ska 

avvakta Berecs utlåtande innan åtgärder för 

att lösa tvisten vidtas.” 

Tvister mellan värdnätsoperatörer och 

andra operatörer: 

 (a)  om de taxor som tillämpas på de 

insatser som krävs för att tillhandahålla 

reglerade roamingtjänster i grossistledet,  

 (b)  om fall av illojal konkurrens, som i 

sak innebär att en utländsk operatör 

kommer med erbjudanden om permanent 

roaming, 

 får hänvisas till den behöriga nationella 

regleringsmyndigheten eller de behöriga 

nationella regleringsmyndigheterna i 

enlighet med artikel 20 eller 21 i 
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ramdirektivet. I ett sådant fall [...] får den 

behöriga nationella regleringsmyndigheten 

eller de behöriga nationella 

regleringsmyndigheterna konsultera Berec 

om vilka åtgärder som ska vidtas i enlighet 

med bestämmelserna i ramdirektivet, 

särdirektiven eller denna förordning för att 

lösa tvisten, och ska avvakta Berecs 

utlåtande innan åtgärder för att lösa tvisten 

vidtas. 

 Om tvisten är av det slag som avses i led b 

ska Berec, i sitt yttrande, göra en 

helhetsbedömning, som överspänner en 

ansenlig tidsperiod och inriktar sig på alla 

faktiska omständigheter som rör den 

verksamhet som denna utländska 

operatör bedriver i 

etableringsmedlemsstaten samt, 

proportionellt och i jämförande syfte, i 

den besökta medlemsstaten. Sådana 

omständigheter får innefatta: 

 (a)  den plats där operatören har sitt säte 

och sin förvaltning, eller där operatören 

använder kontorslokaler, betalar skatt och 

socialförsäkringsavgifter, 

 (b)  den rätt som är tillämplig på avtal 

som operatören ingår med sina 

arbetstagare respektive med sina kunder, 

 (c)  den plats där operatören utför en 

väsentlig del av sin affärsverksamhet och 

där operatörens administrativa personal 

är anställd, 

 (d)  de investeringar som gjorts, antalet 

avtal och/eller andelen omsättning i den 

medlemsstat där företaget är etablerat och 

i den besökta medlemsstaten.” 

 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 6 – led a 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 19 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a)  I punkt 3 ska första meningen 

ersättas med följande: 

(a)  Punkt 3 ska ersättas med följande: 

"3. ”Kommissionen ska dessutom 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet vartannat år 

efter den 15 juni 2017. Varje rapport ska 

bland annat innehålla en bedömning av 

"3. ”Kommissionen ska dessutom 

överlämna en interimsrapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

genomförandet av avskaffandet av 

tilläggsavgifterna för roaming i 

slutkundsledet, senast den 15 december 

2018. Kommissionen ska dessutom, efter 

samråd med Berec, överlämna en rapport 

till Europaparlamentet och rådet senast 

den 15 december 2019 och vartannat år 

därefter, åtföljt, om så är lämpligt, av ett 

lagstiftningsförslag om ändring av 

grossistavgifterna för reglerade 

roamingtjänster enligt denna förordning. 

Dessa vartannat år utkommande 

rapporter ska bland annat innehålla en 

bedömning av 

(a)  tillgången till och kvaliteten på 

tjänster, inbegripet sådana som utgör ett 

alternativ till reglerade samtals-, sms- och 

dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund 

av den tekniska utvecklingen, 

(a)  tillgången till och kvaliteten på 

tjänster, inbegripet sådana som utgör ett 

alternativ till reglerade samtals-, sms- och 

dataroamingtjänster, särskilt mot bakgrund 

av den tekniska utvecklingen, 

(b)  graden av konkurrens i såväl 

slutkunds- som grossistledet på 

roamingmarknaden, särskilt små, 

oberoende eller nystartade operatörers 

konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 

inverkan på konkurrensen samt graden av 

samtrafik mellan operatörer, 

(b)  graden av konkurrens i såväl 

slutkunds- som grossistledet på 

roamingmarknaden, särskilt små, 

oberoende eller nystartade operatörers och 

virtuella mobiloperatörers 

konkurrenssituation, inbegripet affärsavtals 

inverkan på konkurrensen samt graden av 

samtrafik mellan operatörer, 

(c)  i vilken utsträckning genomförandet 

av de strukturella åtgärderna enligt 

artiklarna 3 och 4 har lett till att det 

utvecklats konkurrens på den inre 

marknaden för reglerade roamingtjänster. 

(c)  i vilken utsträckning genomförandet 

av de strukturella åtgärderna enligt 

artiklarna 3 och 4 har lett till att det 

utvecklats konkurrens på den inre 

marknaden för reglerade roamingtjänster. 

 (ca)  hur slutkundspriserna utvecklats, 

vilka olika avgiftsplaner som finns 

tillgängliga för kunderna, däribland varje 

uppkomst av avgiftsplaner som enbart 

begränsas till inhemska tjänster och varje 

minskning av tillgången på 

enkeltariffplaner. 



 

 

 PE598.567/ 15 

 SV 

 (cb)  förändringar i konsumenternas 

dataanvändningsmönster. 

 (cc)  möjligheterna för 

hemmanätsoperatörer att behålla sina 

inhemska avgiftsmodeller och täcka 

kostnaderna för reglerade 

roamingtjänster med intäkter från 

tillhandahållandet av sådana tjänster, och 

i vilken utsträckning exceptionella 

tilläggsavgifter för roaming i 

slutkundsledet har godkänts i enlighet 

med artikel 6c. 

 (cd)  huruvida värdnätsoperatörer kan 

täcka de faktiska kostnaderna för 

tillhandahållandet av reglerade 

roamingtjänster i grossistledet. 

 (ce)  inverkan av RLAH på operatörernas 

planerade investeringar i 

nätinfrastruktur.  

 (cf)  inverkan av kommissionens 

genomförandeförordning .../...1a om 

konsumentskydd, särskilt i samband med 

tvistlösningar mellan dels operatörer, som 

tillämpar en policy om skälig användning 

och dels roamingkunder, till exempel om 

dessa får tid så de hinner komma med 

invändningar och kan undvika negativa 

konsekvenser under förfarandet. 

 (cg)  tillämpningen av objektiva 

indikatorer och i synnerhet operatörers 

och nationella regleringsmyndigheters 

tolkning av terminologin som används i 

genomförandeförordningen (EU) .../... om 

skälig användning, såsom ”onormal 

användning” samt ”periodiska resor”, för 

att inte förordningen ska tillämpas olika i 

olika medlemsstater. 

 _____________________ 

 1a Kommissionens 

genomförandeförordning (EU) .../... av 

den ... som fastställer detaljerade 

bestämmelser om tillämpningen av 

policyn för skälig användning och 

metoden för att bedöma om ett 

avskaffande av tilläggsavgifter för 

roaming i slutkundsledet är hållbart, samt 
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den ansökan som roamingleverantörer 

ska lägga fram för denna bedömning 

(EUT L ..., s. ...).”  

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 6 – led b 

Förordning (EU) nr 531/2012 

Artikel 19 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b)  I punkt 4 skall första meningen i 

första stycket ersättas med följande: 

(b)  Punkt 4 ska ersättas med följande: 

"4.  ”För att kunna bedöma 

konkurrensutvecklingen på de 

unionsomfattande roamingmarknaderna 

ska Berec regelbundet samla in uppgifter 

från de nationella regleringsmyndigheterna 

om utvecklingen avseende slutkunds- och 

grossistavgifter för reglerade samtals-, 

sms- och dataroamingtjänster, även 

grossistavgifter som tillämpas för 

balanserad respektive obalanserad 

roamingtrafik. De ska också samla in 

uppgifter om de grossistavtal som inte 

tillämpar de högsta roamingavgifter i 

grossistledet som fastställs i artiklarna 7, 9 

och 12 och om tillämpningen av 

avtalsåtgärder i grossistledet som syftar till 

att hindra permanent roaming, onormal 

användning eller missbruk av 

roamingtjänsttillträde för andra ändamål än 

att tillhandahålla reglerade roamingtjänster 

till roamingleverantörers kunder som 

periodiskt reser inom unionen.” 

"4.  ”För att kunna bedöma 

konkurrensutvecklingen på de 

unionsomfattande roamingmarknaderna 

ska Berec regelbundet samla in och 

offentligt tillgängliggöra uppgifter från de 

nationella regleringsmyndigheterna om 

utvecklingen avseende slutkunds- och 

grossistavgifter för reglerade samtals-, 

sms- och dataroamingtjänster, även 

grossistavgifter som tillämpas för 

balanserad respektive obalanserad 

roamingtrafik. De ska också samla in 

uppgifter om de grossistavtal som inte 

tillämpar de högsta roamingavgifter i 

grossistledet som fastställs i artiklarna 7, 9 

och 12 och om tillämpningen av 

avtalsåtgärder i grossistledet som syftar till 

att hindra permanent roaming, onormal 

användning eller missbruk av 

roamingtjänsttillträde för andra ändamål än 

att tillhandahålla reglerade roamingtjänster 

till roamingleverantörers kunder som 

periodiskt reser inom unionen.” 

Dessa uppgifter ska anmälas till 

kommissionen minst två gånger om året. 

Kommissionen ska offentliggöra 

uppgifterna. 

Dessa uppgifter ska anmälas till 

kommissionen minst var tredje månad. 

Kommissionen ska offentliggöra 

uppgifterna. 

På basis av insamlade uppgifter ska Berec 

dessutom rapportera regelbundet om 

utvecklingen av prissättnings- och 

konsumtionsmönster i medlemsstaterna för 

såväl inhemska tjänster som 

På basis av insamlade uppgifter ska Berec 

dessutom rapportera regelbundet om 

utvecklingen av prissättnings- och 

konsumtionsmönster i medlemsstaterna för 

såväl inhemska tjänster som 
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roamingtjänster samt utvecklingen av 

faktiska roamingavgifter i grossistledet för 

obalanserad trafik mellan 

roamingleverantörer. 

roamingtjänster samt utvecklingen av 

faktiska roamingavgifter i grossistledet för 

obalanserad trafik mellan 

roamingleverantörer, samt om 

förhållandet mellan slutkundspriser, 

grossistavgifter och kostnader i 

grossistledet när det gäller inhemska 

tjänster och roamingtjänster. Berec ska 

bedöma hur nära förhållandet är mellan 

dessa olika inslag i prisbildningen, med 

hänsyn tagen till att slutkundspriset ska 

vara lika med eller högre än 

grossistavgiften, vilken i sin tur ska vara 

lika med eller högre än kostnaden i 

grossistledet. Berec ska göra dessa 

uppgifter offentligt tillgängliga. 

Berec ska också årligen samla in uppgifter 

från de nationella tillsynsmyndigheterna 

om öppenhet och jämförbarhet vad 

beträffar de olika taxor som operatörerna 

erbjuder sina kunder. Kommissionen ska 

offentliggöra dessa uppgifter och resultat.” 

Berec ska också årligen samla in uppgifter 

från de nationella tillsynsmyndigheterna 

om öppenhet och jämförbarhet vad 

beträffar de olika taxor som operatörerna 

erbjuder sina kunder. Kommissionen ska 

offentliggöra dessa uppgifter och resultat.” 

 

 

 

 


