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Ändringsförslag 28
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Förordning (EU) nr 531/2012 
upphör att gälla den 30 juni 2022 och 
därför är syftet med den här förordningen 
att omarbeta den förordningen och 
samtidigt införa nya åtgärder för att öka 
transparensen, bland annat när det gäller 
användningen av mervärdestjänster i 
roaming och säkerställa verklig RLAH i 
fråga om tjänsternas kvalitet och tillgången 
till larmtjänster vid roaming. Denna 
förordnings giltighetstid är fastställd till tio 
år, fram till 2032, för att skapa säkerhet på 
marknaden och minimera regleringsbördan 
och samtidigt införa en mekanism för 
ingripande på grossistnivå i mellantiden 
om marknadsutvecklingen gör detta 
nödvändigt.

(4) Förordning (EU) nr 531/2012 
upphör att gälla den 30 juni 2022 och 
därför är syftet med den här förordningen 
att förlänga giltigheten för 
bestämmelserna om avskaffande av 
roamingavgifterna och omarbeta den 
förordningen och samtidigt införa nya 
åtgärder för att öka transparensen och 
konsumentskyddet, bland annat när det 
gäller användningen av mervärdestjänster i 
roaming och användning av icke-
markbundna nät i roaming på fartyg och 
flygplan, och säkerställa verklig RLAH i 
fråga om tjänsternas kvalitet och tillgången 
till larmtjänster vid roaming. Denna 
förordnings giltighetstid förlängs, med 
översynsperioder på två år för att skapa 
säkerhet på marknaden och minimera 
regleringsbördan, som bör inkludera en 
mekanism för ingripande på detaljist- och 
grossistnivå om marknadsutvecklingen gör 
detta nödvändigt.

Or. en

Motivering

Roamingregler bör gälla utan slutdatum. Därför behöver både artikel 26 och skäl 4 ändras. 
För att garantera proportionerlighet ska översynsförfarandet (artikel 21) säkerställa att 
förordningen kan ändras i samband med översynen vartannat år. I en tid då konkurrensen på 
mobiltelekommarknaderna i flera medlemsstater ifrågasätts kommer reglerna att fortsätta att 
behövas inom överskådlig framtid. I skäl 3 i förslaget sägs att ”de underliggande 
grundläggande konkurrensvillkoren inte ändrats och kommer sannolikt inte heller att ändras 
inom överskådlig tid”.

Ändringsförslag 29
Rasmus Andresen
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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En gemensam harmoniserad metod 
bör införas för att säkerställa att användare 
av allmänna markbundna mobilnät, under 
resor i unionen, inte ska behöva betala 
orimligt höga priser för unionsomfattande 
roamingtjänster, och därigenom öka 
konkurrensen mellan 
roamingleverantörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Mot bakgrund av 
att de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
roamingleverantörerna kan verka inom ett 
enda enhetligt regelverk grundat på 
objektiva kriterier.

(8) En gemensam harmoniserad metod 
bör införas för att säkerställa att användare 
av allmänna mobilnät, under resor i 
unionen, inte ska behöva betala orimligt 
höga priser för unionsomfattande 
roamingtjänster, och därigenom öka 
konkurrensen mellan 
roamingleverantörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Mot bakgrund av 
att de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
roamingleverantörerna kan verka inom ett 
enda enhetligt regelverk grundat på 
objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för den inre logiken i texten och för att ge konsumenterna bättre 
skydd mot oavsiktlig uppkoppling ombord på fartyg och flygplan.

Ändringsförslag 30
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En gemensam harmoniserad metod 
bör införas för att säkerställa att användare 
av allmänna markbundna mobilnät, under 
resor i unionen, inte ska behöva betala 
orimligt höga priser för unionsomfattande 

(8) En gemensam harmoniserad metod 
bör införas för att säkerställa att användare 
av allmänna mobilnät, under resor i 
unionen, inte ska behöva betala orimligt 
höga priser för unionsomfattande 
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roamingtjänster, och därigenom öka 
konkurrensen mellan 
roamingleverantörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Mot bakgrund av 
att de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
roamingleverantörerna kan verka inom ett 
enda enhetligt regelverk grundat på 
objektiva kriterier.

roamingtjänster, och därigenom öka 
konkurrensen mellan 
roamingleverantörerna när det gäller 
roamingtjänster, uppnå en hög nivå av 
konsumentskydd och bevara såväl 
incitamenten för innovation som 
konsumenternas fria val. Mot bakgrund av 
att de berörda tjänsterna är 
gränsöverskridande behövs denna 
gemensamma metod, så att 
roamingleverantörerna kan verka inom ett 
enda enhetligt regelverk grundat på 
objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Denna ändring är nödvändig för att säkerställa att förordningens tillämpningsområde också 
omfattar åtgärder för ökad transparens och förhindra chockräkningar när konsumenter reser 
med fartyg.

Ändringsförslag 31
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den utbredda användningen av 
mobila enheter med internetfunktion 
innebär att dataroaming har stor ekonomisk 
betydelse. Detta är relevant för både 
användare och leverantörer av 
tillämpningar och innehåll. För att främja 
utvecklingen på denna marknad bör 
priserna för dataöverföring inte hämma 
tillväxten, i synnerhet med tanke på att 
utbyggnaden av 5G-nät och 5G-tjänster 
väntas öka i stadig takt.

(9) Den utbredda användningen av 
mobila enheter med internetfunktion 
innebär att dataroaming har stor ekonomisk 
betydelse, särskilt med tanke på att 
sakernas internet blir allt mer utbrett och 
att många av dessa uppkopplade saker 
följer med på resor utomlands. Detta är 
relevant för både användare och 
leverantörer av tillämpningar och innehåll. 
För att främja utvecklingen på denna 
marknad bör priserna för dataöverföring 
inte hämma tillväxten, i synnerhet med 
tanke på att utbyggnaden av 5G-nät och 
5G-tjänster väntas öka i stadig takt.

Or. en
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Ändringsförslag 32
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Den utbredda användningen av 
mobila enheter med internetfunktion 
innebär att dataroaming har stor ekonomisk 
betydelse. Detta är relevant för både 
användare och leverantörer av 
tillämpningar och innehåll. För att främja 
utvecklingen på denna marknad bör 
priserna för dataöverföring inte hämma 
tillväxten , i synnerhet med tanke på att 
utbyggnaden av 5G-nät och 5G-tjänster 
väntas öka i stadig takt .

(9) Den utbredda användningen av 
mobila enheter med internetfunktion 
innebär att dataroaming har stor ekonomisk 
betydelse. Detta är ett avgörande kriterium 
för både användare och leverantörer av 
tillämpningar och innehåll. För att främja 
utvecklingen på denna marknad bör 
priserna för dataöverföring inte hämma 
tillväxten eller inverka negativt på RLAH 
för kunderna, i synnerhet med tanke på att 
utbyggnaden av 5G-nät och 5G-tjänster 
väntas öka i stadig takt.

Or. en

Motivering

Dataroaming fortsätter att vara ett avgörande kriterium. Ändringsförslaget anpassar skälet 
till nuvarande skäl 6 i förordning (EU) nr 531/2012. Dessutom är det viktigt att eventuella 
tillämpliga dataavgifter inte inverkar negativt på RLAH.

Ändringsförslag 33
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG 60, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG 61, Europaparlamentets och 

(10) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/19/EG 60, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG 61, Europaparlamentets och 
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rådets direktiv 2002/21/EG 62, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG 63, samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG 64 syftade 
till att skapa en inre marknad för 
elektronisk kommunikation i unionen och 
säkerställa en hög nivå av konsumentskydd 
genom ökad konkurrens. Dessa direktiv 
upphävdes genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/197265. Direktiv 
(EU) 2018/1972 syftar till att främja 
investering i och användning av nät med 
mycket hög kapacitet i EU samt att 
fastställa nya spektrumregler för 
mobilkonnektivitet och 5G. Direktiv 
(EU) 2018/1972 säkerställer också att alla 
medborgare har tillgång till 
kommunikation till rimligt pris, inklusive 
internet. Det förbättrar konsumentskyddet, 
ökar säkerheten för användarna och 
underlättar regleringsåtgärder.

rådets direktiv 2002/21/EG 62, 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG 63, samt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG 64 syftade 
till att skapa en inre marknad för 
elektronisk kommunikation i unionen och 
säkerställa en hög nivå av konsumentskydd 
genom ökad konkurrens. Dessa direktiv 
upphävdes genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv (EU) 2018/197265, förutom 
direktiv 2002/58/EG. Direktiv 
(EU) 2018/1972 syftar till att främja 
investering i och användning av nät med 
mycket hög kapacitet i EU samt att 
fastställa nya spektrumregler för 
mobilkonnektivitet och 5G. Direktiv 
(EU) 2018/1972 syftar också till att bidra 
till utvecklingen av den inre marknaden 
och värnar EU-medborgarnas intressen. 
Till exempel säkerställer det att alla 
medborgare har tillgång till 
kommunikation till rimligt pris, inklusive 
internet. Det förbättrar konsumentskyddet, 
ökar säkerheten för användarna och 
underlättar regleringsåtgärder.

__________________ __________________
60 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

60 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/19/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 7).

61 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

61 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/20/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 21).

62 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

62 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 
gemensamt regelverk för elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv) 
(EGT L 108, 24.4.2002, s. 33).

63 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 
samhällsomfattande tjänster och 

63 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 
samhällsomfattande tjänster och 
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användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster) (EGT L 108, 
24.4.2002, s. 51).

64 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

64 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 
behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv om 
integritet och elektronisk kommunikation) 
(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

65 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (EUT L 321, 
17.12.2018, s. 36).

65 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation (EUT L 321, 
17.12.2018, s. 36).

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget korrigerar ett sakfel i kommissionens förslag. Direktivet om elektronisk 
kommunikation (EECC) upphävde inte direktivet om integritetsskydd inom sektorn för 
elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EG). Det sistnämnda direktivet är just nu 
föremål för översyn i parlamentet och rådet. Den andra ändringen återspeglar bättre 
artikel 3 i EECC och därmed sammanhängande bestämmelser.

Ändringsförslag 34
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att ge utrymme för en 
effektivare, mer integrerad och 
konkurrenskraftig marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. Hinder 
mot roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och deras grad av ägande 

(14) För att ge utrymme för en 
effektivare, mer integrerad och 
konkurrenskraftig marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. Hinder 
mot roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och deras grad av ägande 
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när det gäller infrastruktur bör undanröjas. 
Därför bör avtal om roaming i grossistledet 
iaktta principen om teknikneutralitet och 
säkerställa att alla operatörer har lika och 
rättvisa möjligheter att få tillträde till alla 
tillgängliga nät och tekniker och bör 
förhandlas fram i god tro så att 
roamingleverantören har möjlighet att 
erbjuda roamingtjänster i slutkundsledet 
som motsvarar de tjänster som erbjuds på 
nationell nivå. Virtuella mobiloperatörer 
och återförsäljare av 
mobilkommunikationstjänster som saknar 
en egen nätinfrastruktur tillhandahåller 
vanligen roamingtjänster som grundar sig 
på affärsavtal om roaming i grossistledet 
med deras värdnätsoperatörer i samma 
medlemsstat. Det är emellertid möjligt att 
avtalsförhandlingar inte ger virtuella 
mobiloperatörer och återförsäljare 
tillräcklig marginal för att kunna stimulera 
konkurrensen genom lägre priser. 
Undanröjandet av dessa hinder och 
skapandet av balans mellan de virtuella 
mobiloperatörernas/återförsäljarnas och 
mobilnätsoperatörernas förhandlingsstyrka 
genom ett tillträdeskrav och pristak för 
grossisttaxorna bör främja utvecklingen av 
alternativa, innovativa och 
unionsomfattande roamingtjänster och 
roamingerbjudanden till kunder. Direktiv 
(EU) 2018/1972 föreskriver inte någon 
lösning på detta problem genom införandet 
av skyldigheter för operatörer med 
betydande marknadsinflytande.

när det gäller infrastruktur bör undanröjas. 
Därför bör avtal om roaming i grossistledet 
iaktta principen om teknikneutralitet och 
säkerställa att alla operatörer har lika och 
rättvisa möjligheter att få tillträde till alla 
tillgängliga nät och tekniker och bör 
förhandlas fram i god tro så att 
roamingleverantören har möjlighet att 
erbjuda roamingtjänster i slutkundsledet 
som motsvarar de tjänster som erbjuds på 
nationell nivå och säkerställa att 
mobilnätsoperatörerna inte kan försätta 
de inkommande roamingkunderna i en 
sämre ställning jämfört med dessa 
mobilnätsoperatörers egna inhemska 
kunder när det gäller tjänsternas kvalitet. 
Virtuella mobiloperatörer och återförsäljare 
av mobilkommunikationstjänster som 
saknar en egen nätinfrastruktur 
tillhandahåller vanligen roamingtjänster 
som grundar sig på affärsavtal om roaming 
i grossistledet med deras 
värdnätsoperatörer i samma medlemsstat. 
Det är emellertid möjligt att 
avtalsförhandlingar inte ger virtuella 
mobiloperatörer och återförsäljare 
tillräcklig marginal för att kunna stimulera 
konkurrensen genom lägre priser. 
Undanröjandet av dessa hinder och 
skapandet av balans mellan de virtuella 
mobiloperatörernas/återförsäljarnas och 
mobilnätsoperatörernas förhandlingsstyrka 
genom ett tillträdeskrav och pristak för 
grossisttaxorna bör främja utvecklingen av 
alternativa, innovativa och 
unionsomfattande roamingtjänster och 
roamingerbjudanden till kunder. Direktiv 
(EU) 2018/1972 föreskriver inte någon 
lösning på detta problem genom införandet 
av skyldigheter för operatörer med 
betydande marknadsinflytande.

Or. en

Ändringsförslag 35
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att ge utrymme för en 
effektivare, mer integrerad och 
konkurrenskraftig marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. Hinder 
mot roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och deras grad av ägande 
när det gäller infrastruktur bör undanröjas. 
Därför bör avtal om roaming i grossistledet 
iaktta principen om teknikneutralitet och 
säkerställa att alla operatörer har lika och 
rättvisa möjligheter att få tillträde till alla 
tillgängliga nät och tekniker och bör 
förhandlas fram i god tro så att 
roamingleverantören har möjlighet att 
erbjuda roamingtjänster i slutkundsledet 
som motsvarar de tjänster som erbjuds på 
nationell nivå. Virtuella mobiloperatörer 
och återförsäljare av 
mobilkommunikationstjänster som saknar 
en egen nätinfrastruktur tillhandahåller 
vanligen roamingtjänster som grundar sig 
på affärsavtal om roaming i grossistledet 
med deras värdnätsoperatörer i samma 
medlemsstat. Det är emellertid möjligt att 
avtalsförhandlingar inte ger virtuella 
mobiloperatörer och återförsäljare 
tillräcklig marginal för att kunna stimulera 
konkurrensen genom lägre priser. 
Undanröjandet av dessa hinder och 
skapandet av balans mellan de virtuella 
mobiloperatörernas/återförsäljarnas och 
mobilnätsoperatörernas förhandlingsstyrka 
genom ett tillträdeskrav och pristak för 
grossisttaxorna bör främja utvecklingen av 
alternativa, innovativa och 
unionsomfattande roamingtjänster och 
roamingerbjudanden till kunder. Direktiv 
(EU) 2018/1972 föreskriver inte någon 
lösning på detta problem genom införandet 

(14) För att ge utrymme för en 
effektivare, mer integrerad och 
konkurrenskraftig marknad för 
roamingtjänster bör det inte finnas några 
begränsningar som hindrar företag från att 
förhandla om tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster. Hinder 
mot roamingtjänsttillträde i grossistledet på 
grund av skillnader i förhandlingsstyrka 
mellan företagen och deras grad av ägande 
när det gäller infrastruktur bör undanröjas. 
Därför bör avtal om roaming i grossistledet 
iaktta principen om teknikneutralitet och 
säkerställa att alla operatörer har lika och 
rättvisa möjligheter att få tillträde till alla 
tillgängliga nät och tekniker och bör 
förhandlas fram i god tro så att 
roamingleverantören har möjlighet att 
erbjuda, där så är möjligt, roamingtjänster 
i slutkundsledet som motsvarar de tjänster 
som erbjuds på nationell nivå. Virtuella 
mobiloperatörer och återförsäljare av 
mobilkommunikationstjänster som saknar 
en egen nätinfrastruktur tillhandahåller 
vanligen roamingtjänster som grundar sig 
på affärsavtal om roaming i grossistledet 
med deras värdnätsoperatörer i samma 
medlemsstat. Det är emellertid möjligt att 
avtalsförhandlingar inte ger virtuella 
mobiloperatörer och återförsäljare 
tillräcklig marginal för att kunna stimulera 
konkurrensen genom lägre priser. 
Undanröjandet av dessa hinder och 
skapandet av balans mellan de virtuella 
mobiloperatörernas/återförsäljarnas och 
mobilnätsoperatörernas förhandlingsstyrka 
genom ett tillträdeskrav och pristak för 
grossisttaxorna bör främja utvecklingen av 
alternativa, innovativa och 
unionsomfattande roamingtjänster och 
roamingerbjudanden till kunder. Direktiv 
(EU) 2018/1972 föreskriver inte någon 
lösning på detta problem genom införandet 
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av skyldigheter för operatörer med 
betydande marknadsinflytande.

av skyldigheter för operatörer med 
betydande marknadsinflytande.

Or. en

Ändringsförslag 36
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör därför fastställas en 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster. Sådant tillträde bör 
anpassas efter behoven hos de aktörer som 
begär tillträde. Slutanvändare av tjänster 
som kräver modern teknik och 
roamingtjänster i slutkundsledet bör 
kunna omfattas av samma tjänstekvalitet 
vid roaming som i hemlandet. En 
skyldighet avseende roamingtillträde i 
grossistledet bör därför säkerställa att den 
aktör som ansöker om tillträde kan 
replikera den slutkundstjänst som erbjuds 
i hemlandet, om inte den 
mobilnätsoperatör som uppmanats att ge 
tillträde kan bevisa att det inte är tekniskt 
genomförbart att göra detta. Tillträde bör 
vägras enbart på grundval av objektiva 
kriterier, exempelvis teknisk 
genomförbarhet och behovet av att 
upprätthålla nätintegriteten. Om tillträde 
vägras bör den part som anser att dennes 
intressen har åsidosatts kunna begära att 
fallet tas upp till prövning i enlighet med 
det förfarande som anges i denna 
förordning. För att garantera lika villkor 
bör tillträde i grossistledet i syfte 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 

(15) Det bör därför fastställas en 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster. Sådant tillträde bör i 
största möjliga utsträckning anpassas efter 
behoven hos de aktörer som begär tillträde. 
Tillträde bör vägras enbart på grundval av 
objektiva kriterier, exempelvis teknisk 
genomförbarhet och behovet av att 
upprätthålla nätintegriteten. Om tillträde 
vägras bör den part som anser att dennes 
intressen har åsidosatts kunna begära att 
fallet tas upp till prövning i enlighet med 
det förfarande som anges i denna 
förordning. För att garantera lika villkor 
bör tillträde i grossistledet i syfte 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 bidra till att undvika 
snedvridning mellan medlemsstater. Berec 
bör i samråd med kommissionen och i 
samarbete med berörda aktörer utfärda 
riktlinjer för tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster.
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kostnadselement som är nödvändiga för att 
tillhandahålla tillträdet. En konsekvent 
regleringsstrategi för tillträde i 
grossistledet för tillhandahållande av 
roamingtjänster bör bidra till att undvika 
snedvridning mellan medlemsstater. Berec 
bör i samråd med kommissionen och i 
samarbete med berörda aktörer utfärda 
riktlinjer för tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 37
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör därför fastställas en 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster. Sådant tillträde bör 
anpassas efter behoven hos de aktörer som 
begär tillträde. Slutanvändare av tjänster 
som kräver modern teknik och 
roamingtjänster i slutkundsledet bör kunna 
omfattas av samma tjänstekvalitet vid 
roaming som i hemlandet. En skyldighet 
avseende roamingtillträde i grossistledet 
bör därför säkerställa att den aktör som 
ansöker om tillträde kan replikera den 
slutkundstjänst som erbjuds i hemlandet, 
om inte den mobilnätsoperatör som 
uppmanats att ge tillträde kan bevisa att det 
inte är tekniskt genomförbart att göra detta. 
Tillträde bör vägras enbart på grundval av 
objektiva kriterier, exempelvis teknisk 
genomförbarhet och behovet av att 
upprätthålla nätintegriteten. Om tillträde 
vägras bör den part som anser att dennes 
intressen har åsidosatts kunna begära att 
fallet tas upp till prövning i enlighet med 
det förfarande som anges i denna 

(15) Det bör därför fastställas en 
skyldighet att efterkomma rimliga 
ansökningar om tillträde i grossistledet till 
allmänna mobilnät i syfte att tillhandahålla 
roamingtjänster. Sådant tillträde bör 
anpassas efter behoven hos de aktörer som 
begär tillträde. Slutanvändare av tjänster 
som kräver modern teknik och 
roamingtjänster i slutkundsledet bör kunna 
omfattas, där så är möjligt, av samma 
tjänstekvalitet vid roaming som i 
hemlandet. En skyldighet avseende 
roamingtillträde i grossistledet bör därför 
säkerställa att den aktör som ansöker om 
tillträde kan replikera den slutkundstjänst 
som erbjuds i hemlandet, om inte den 
mobilnätsoperatör som uppmanats att ge 
tillträde kan bevisa att det inte är tekniskt 
genomförbart att göra detta. Tillträde bör 
vägras enbart på grundval av objektiva 
kriterier, exempelvis teknisk 
genomförbarhet och behovet av att 
upprätthålla nätintegriteten. Om tillträde 
vägras bör den part som anser att dennes 
intressen har åsidosatts kunna begära att 
fallet tas upp till prövning i enlighet med 
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förordning. För att garantera lika villkor 
bör tillträde i grossistledet i syfte 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 bidra till att undvika 
snedvridning mellan medlemsstater. Berec 
bör i samråd med kommissionen och i 
samarbete med berörda aktörer utfärda 
riktlinjer för tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster.

det förfarande som anges i denna 
förordning. För att garantera lika villkor 
bör tillträde i grossistledet i syfte 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 bidra till att undvika 
snedvridning mellan medlemsstater. Berec 
bör i samråd med kommissionen och i 
samarbete med berörda aktörer utfärda 
riktlinjer för tillträde i grossistledet i syfte 
att tillhandahålla roamingtjänster.

Or. en

Ändringsförslag 38
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Brando Benifei, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör alla slutanvändare ha 
tillgång till larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Medlemsstaterna är också 
skyldiga att säkerställa att tillgången till 
larmtjänster via nödkommunikation 
säkerställs för slutanvändare med 
funktionsnedsättning och motsvarar den 
som andra slutanvändare åtnjuter. Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 

(19) Enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska 
konventionsparterna vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att personer 
med funktionsnedsättning har tillgång till 
teknik och system för information och 
kommunikation på lika villkor med andra. 
Direktiv (EU) 2018/1972 syftar till att 
genom effektiv konkurrens och 
valmöjligheter säkerställa att allmänt 
tillgängliga tjänster av god kvalitet och till 
ett överkomligt pris tillhandahålls i hela 
unionen, att hantera situationer där 
behoven hos slutanvändare, inbegripet 
slutanvändare med funktionsnedsättning 
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fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 
information om de tekniska parametrar 
som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

så att de kan ha tillträde till tjänsterna på 
samma villkor som andra, inte tillgodoses 
på ett tillfredsställande sätt av marknaden 
och att fastställa de nödvändiga 
rättigheterna för slutanvändare. I enlighet 
med artikel 109 i direktiv (EU) 2018/1972 
bör alla slutanvändare ha tillgång till 
larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Medlemsstaterna är också 
skyldiga att säkerställa att tillgången till 
larmtjänster via nödkommunikation 
säkerställs för slutanvändare med 
funktionsnedsättning och motsvarar den 
som andra slutanvändare åtnjuter. 
Nödkommunikation är följaktligen ett 
kommunikationsmedel som omfattar inte 
bara talkommunikationstjänster utan 
också sms, meddelandehantering, video 
eller andra typer av kommunikation, 
exempelvis realtidstext samt 
totalkonversationstjänster och 
samtalsförmedlande tjänster. Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 
fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 
information om de tekniska parametrar 
som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter, inklusive uppgifter 
från telefonapparater, till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
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överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

Or. en

Motivering

Direktiv (EU) 2018/1972 säkerställer lika tillgång till all elektronisk kommunikation och 
säkerställer lika tillgång till nödkommunikation inte bara genom röstkommunikation utan 
även genom andra typer av kommunikation såsom realtidstext, totalkonversationstjänster och 
samtalsförmedlande tjänster. Detta är viktigt att beakta eftersom döva, hörselskadade och 
dövblinda personer är beroende av icke-verbal kommunikation.Teknik för realtidstext och 
totalkonversationstjänster bör också bli vanlig teknik, precis som röstsamtal och sms är i dag, 
snarare än betraktas som ”alternativa kommunikationssätt”.

Ändringsförslag 39
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör alla slutanvändare ha 
tillgång till larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Medlemsstaterna är också 
skyldiga att säkerställa att tillgången till 
larmtjänster via nödkommunikation 
säkerställs för slutanvändare med 
funktionsnedsättning och motsvarar den 
som andra slutanvändare åtnjuter. Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 
fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 

(19) Unionen är part i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och därmed är 
bestämmelserna i konventionen en 
integrerad del av unionsrätten och är 
bindande för unionen och dess 
medlemsstater. Parterna ska enligt 
konventionen vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning har tillgång till 
teknik och system för information och 
kommunikation på lika villkor med andra. 
Direktiv (EU) 2018/1972 syftar därför till 
att ”genom effektiv konkurrens och 
valmöjligheter säkerställa att allmänt 
tillgängliga tjänster av god kvalitet och till 
ett överkomligt pris tillhandahålls i hela 
unionen, att hantera situationer där 
behoven hos slutanvändare, inbegripet 
slutanvändare med funktionsnedsättning 
så att de kan ha tillträde till tjänsterna på 
samma villkor som andra, inte tillgodoses 
på ett tillfredsställande sätt av marknaden 
och att fastställa de nödvändiga 
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information om de tekniska parametrar 
som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

rättigheterna för slutanvändare”. I 
enlighet med artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör alla slutanvändare ha 
tillgång till larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Medlemsstaterna är också 
skyldiga att säkerställa att tillgången till 
larmtjänster via nödkommunikation 
säkerställs för slutanvändare med 
funktionsnedsättning och motsvarar den 
som andra slutanvändare åtnjuter. Det 
direktivet innehåller också följande 
viktiga bestämmelse: 
”Nödkommunikation är ett 
kommunikationsmedel som omfattar inte 
bara talkommunikationstjänster utan 
också sms, meddelandehantering, video 
eller andra typer av kommunikation, 
exempelvis realtidstext samt 
totalkonversationstjänster och 
samtalsförmedlande tjänster.” Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 
fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 
information om de tekniska parametrar 
som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör alla slutanvändare ha 
tillgång till larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Medlemsstaterna är också 
skyldiga att säkerställa att tillgången till 
larmtjänster via nödkommunikation 
säkerställs för slutanvändare med 
funktionsnedsättning och motsvarar den 
som andra slutanvändare åtnjuter. Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 
fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 
information om de tekniska parametrar 
som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

(19) Enligt Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning ska lämpliga 
åtgärder vidtas för att säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning har 
tillgång till teknik och system för 
kommunikation på lika villkor med andra. 
Dessutom fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 att alla slutanvändare bör 
ha tillgång till larmtjänster avgiftsfritt via 
nödkommunikation till den lämpligaste 
larmcentralen. Nödkommunikation 
omfattar talkommunikationstjänster, sms, 
meddelandetjänster, video och andra typer 
av kommunikation, exempelvis 
realtidstext samt 
totalkonversationstjänster och 
samtalsförmedlande tjänster. 
Medlemsstaterna är också skyldiga att 
säkerställa att tillgången till larmtjänster 
via nödkommunikation säkerställs för 
slutanvändare med funktionsnedsättning 
och motsvarar den som andra 
slutanvändare åtnjuter. Det är 
medlemsstaternas sak att fastställa vilken 
typ av nödkommunikation som är tekniskt 
möjlig för att säkerställa roamingkundernas 
tillgång till larmtjänster. För att säkerställa 
att roamingkunderna har tillgång till 
nödkommunikation enligt de villkor som 
fastställs i artikel 109 i direktiv 
(EU) 2018/1972 bör värdnätsoperatörer 
genom roamingavtal i grossistledet 
informera roamingleverantören om vilken 
typ av nödkommunikation som är 
föreskriven enligt nationella åtgärder i den 
besökta medlemsstaten. Dessutom bör 
grossistroamingavtalen innehålla 
information om de tekniska parametrar 



PE692.867v01-00 18/86 AM\1231742SV.docx

SV

som säkerställer tillgången till larmtjänster, 
inbegripet för roamingkunder med 
funktionsnedsättning, och överföringen av 
lokaliseringsuppgifter till den lämpligaste 
larmcentralen i värdmedlemsstaten. 
Roamingleverantören bör baserat på denna 
information kunna identifiera och 
tillhandahålla nödkommunikationen och 
överföringen av lokaliseringsuppgifter utan 
avgift.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att säkerställa lagstiftningens konsekvens genom hela 
texten och för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få verklig RLAH 
på lika villkor med andra.

Ändringsförslag 41
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Roamingkunder bör i möjligaste 
mån kunna använda de slutkundstjänster 
som de abonnerar på och bör vid roaming 
få samma kvalitetsnivå på tjänsterna som 
de har hemma. Därför bör 
roamingleverantörerna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
tillhandahålls enligt samma villkor som 
om dessa tjänster konsumerades i 
hemlandet. I synnerhet bör kunderna 
erbjudas samma tjänstekvalitet vid 
roaming, om detta är tekniskt möjligt.

(28) Roamingkunderna bör i möjligaste 
mån kunna använda de slutkundstjänster 
som de abonnerar på.

Or. en

Ändringsförslag 42
Adam Bielan
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Roamingkunder bör i möjligaste 
mån kunna använda de slutkundstjänster 
som de abonnerar på och bör vid roaming 
få samma kvalitetsnivå på tjänsterna som 
de har hemma. Därför bör 
roamingleverantörerna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
tillhandahålls enligt samma villkor som om 
dessa tjänster konsumerades i hemlandet. I 
synnerhet bör kunderna erbjudas samma 
tjänstekvalitet vid roaming, om detta är 
tekniskt möjligt.

(28) Roamingkunder bör i möjligaste 
mån kunna använda de slutkundstjänster 
som de abonnerar på och bör vid roaming 
få samma kvalitetsnivå på tjänsterna som 
de har hemma. Därför bör 
roamingleverantörerna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
tillhandahålls enligt samma villkor som om 
dessa tjänster konsumerades i hemlandet. I 
synnerhet bör kunderna vid roaming 
erbjudas samma tjänstekvalitet som 
angivits, om detta är tekniskt möjligt. 
Roamingleverantörerna bör dessutom 
göra det möjligt för konsumenten att 
kontrollera den uppskattade 
nedladdnings- och 
uppladdningshastigheten, latensen och 
den tillgängliga dataöverföringstekniken.

Or. en

Ändringsförslag 43
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Roamingkunder bör i möjligaste 
mån kunna använda de slutkundstjänster 
som de abonnerar på och bör vid roaming 
få samma kvalitetsnivå på tjänsterna som 
de har hemma. Därför bör 
roamingleverantörerna vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
tillhandahålls enligt samma villkor som om 

(28) Roamingkunder bör kunna använda 
de slutkundstjänster som de abonnerar på 
och bör vid roaming få samma 
kvalitetsnivå på tjänsterna som de har 
hemma. Därför bör roamingleverantörerna 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet tillhandahålls enligt samma 
villkor som om dessa tjänster 
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dessa tjänster konsumerades i hemlandet. I 
synnerhet bör kunderna erbjudas samma 
tjänstekvalitet vid roaming, om detta är 
tekniskt möjligt.

konsumerades i hemlandet. I synnerhet bör 
kunderna garanteras samma tjänstekvalitet 
vid roaming, om detta är tekniskt möjligt.

Or. en

Motivering

Genom dessa ändringar anpassas skälet till syftet med kommissionens förslag och till tidigare 
skäl, särskilt skäl 15.

Ändringsförslag 44
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet ” Policyn 
för skälig användning” är avsedd att 
förhindra onormal användning eller 
missbruk av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet, såsom användning av 
sådana tjänster av roamingkunder i en 
annan medlemsstat än den nationella 
leverantörens i andra syften än för 
periodiska resor. Roamingleverantörerna 
bör vid fall av force majeure som orsakas 
av sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
överväga att utöka den tillämpliga skäliga 
användningen under en lämplig tidsperiod, 
efter en motiverad begäran från 
roamingkunden. En policy för skälig 
användning bör ge roamingleverantörens 
kunder möjlighet att förbruka volymer av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
till det tillämpliga nationella 

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet under 
mycket begränsade omständigheter ” 
Policyn för skälig användning” bör endast 
ta upp onormal användning” eller missbruk 
av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet. Roamingleverantörerna bör 
vid fall av force majeure som orsakas av 
sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
utöka den tillämpliga skäliga användningen 
under en lämplig tidsperiod. En policy för 
skälig användning bör ge 
roamingleverantörens kunder möjlighet att 
förbruka volymer av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet till det 
tillämpliga nationella slutkundspriset som 
överensstämmer med deras respektive 
avgiftsplaner.
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slutkundspriset som överensstämmer med 
deras respektive avgiftsplaner.

Or. en

Motivering

Pandemin har visat att det finns en efterfrågan på en fördjupad inre marknad, och utmanat 
uppfattningen att RLAH bara är för ”periodiska resor”. Vid force majeure bör RLAH 
fortsätta att gälla. Vi kan inte förlita oss på en konsuments begäran om att fortsätta att dra 
nytta av RLAH, eftersom konsumenten kanske inte vet om att han eller hon har denna 
rättighet. Det är oklart hur konsumenten skulle få information om detta i förväg. I skälet 
anges tydligt att detta skulle begränsas till fall av force majeure, så det borde inte kunna 
missbrukas.

Ändringsförslag 45
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet. ”Policyn 
för skälig användning” är avsedd att 
förhindra onormal användning eller 
missbruk av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet, såsom användning av 
sådana tjänster av roamingkunder i en 
annan medlemsstat än den nationella 
leverantörens i andra syften än för 
periodiska resor. Roamingleverantörerna 
bör vid fall av force majeure som orsakas 
av sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
överväga att utöka den tillämpliga skäliga 
användningen under en lämplig tidsperiod, 
efter en motiverad begäran från 
roamingkunden. En policy för skälig 
användning bör ge roamingleverantörens 
kunder möjlighet att förbruka volymer av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet. ”Policyn 
för skälig användning” är avsedd att 
förhindra onormal användning eller 
missbruk av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet, såsom användning av 
sådana tjänster av roamingkunder i en 
annan medlemsstat än den nationella 
leverantörens i andra syften än för 
periodiska resor. Roamingleverantörerna 
bör vid fall av force majeure som orsakas 
av sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
utöka den tillämpliga skäliga användningen 
under en tidsperiod som minst omfattar 
perioden för de exceptionella 
omständigheterna, efter en motiverad 
begäran från roamingkunden. En policy för 
skälig användning bör ge 
roamingleverantörens kunder möjlighet att 



PE692.867v01-00 22/86 AM\1231742SV.docx

SV

till det tillämpliga nationella 
slutkundspriset som överensstämmer med 
deras respektive avgiftsplaner.

förbruka volymer av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet till det 
tillämpliga nationella slutkundspriset som 
överensstämmer med deras respektive 
avgiftsplaner.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet ” Policyn 
för skälig användning” är avsedd att 
förhindra onormal användning eller 
missbruk av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet, såsom användning av 
sådana tjänster av roamingkunder i en 
annan medlemsstat än den nationella 
leverantörens i andra syften än för 
periodiska resor. Roamingleverantörerna 
bör vid fall av force majeure som orsakas 
av sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
överväga att utöka den tillämpliga skäliga 
användningen under en lämplig tidsperiod, 
efter en motiverad begäran från 
roamingkunden . En policy för skälig 
användning bör ge roamingleverantörens 
kunder möjlighet att förbruka volymer av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
till det tillämpliga nationella 
slutkundspriset som överensstämmer med 
deras respektive avgiftsplaner.

(29) Roamingleverantörerna bör kunna 
tillämpa en ”policy för skälig användning” 
på konsumtion av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet ” Policyn 
för skälig användning” är avsedd att 
förhindra onormal användning eller 
missbruk av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet, såsom användning av 
sådana tjänster av roamingkunder i en 
annan medlemsstat än den nationella 
leverantörens i andra syften än för 
periodiska resor. Roamingleverantörerna 
bör vid fall av force majeure som orsakas 
av sådana omständigheter som pandemier 
eller naturkatastrofer, vilka medför en 
ofrivillig förlängning av roamingkundens 
tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat, 
utöka den tillämpliga skäliga användningen 
under en lämplig tidsperiod, efter en 
motiverad begäran från roamingkunden. En 
policy för skälig användning bör ge 
roamingleverantörens kunder möjlighet att 
förbruka volymer av reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet till det 
tillämpliga nationella slutkundspriset som 
överensstämmer med deras respektive 
avgiftsplaner.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Dessa specifikationer bör 
innehålla tydlig och begriplig information 
om tjänstens kvalitetsnivå, inbegripet 
information om överföringshastighet och 
tillgänglig åtkomstteknik för alla 
värdoperatörer i varje medlemsstat. 
Leverantören bör även vara skyldig att 
lämna all relevant information om faktorer 
som ytterligare kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin. 
Specifikationerna och informationen bör 
lämnas i enlighet med Berecs riktlinjer 
för roaming i slutkundsledet.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
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innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Dessa specifikationer bör 
innehålla tydlig och begriplig information 
om den kvalitetsnivå som operatören 
måste garantera konsumenterna. 
Leverantören bör dessutom tillhandahålla 
information om relevanta faktorer som kan 
påverka kvaliteten på tjänsten ytterligare, 
däribland hastighet, latens, tillgången till 
viss teknik, täckning eller variationer 
beroende på sådana yttre faktorer som 
topografin. Dessa specifikationer bör 
tillhandahållas i enlighet med Berecs 
riktlinjer för roaming i slutkundsledet.

Or. en

Motivering

Syftet med dessa ändringar är att säkerställa att konsumenterna inte vilseleds av 
operatörerna och att de följer Berecs riktlinjer. Vi bör förhindra att hemmaoperatören ingår 
ett grossistavtal med den besökande operatören som inte håller samma tjänstekvalitet som 
den som erbjuds konsumenten hemma, när andra besökande operatörer faktiskt erbjuder 
denna tjänstekvalitet. Tjänstekvaliteten är en väsentlig del av RLAH-upplevelsen.

Ändringsförslag 49
Ivars Ijabs, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla klar och tydlig information 
om relevanta faktorer som kan påverka 
kvaliteten på tjänsten, exempelvis 
tillgången till viss teknik, täckning eller 
variationer beroende på sådana yttre 
faktorer som topografin, samt information 
om överföringshastighet och tillgänglig 
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åtkomstteknik för alla värdoperatörer i 
varje medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 50
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar klar och tydlig information om 
tjänstens förväntade kvalitetsnivå. Denna 
information bör tillhandahållas i enlighet 
med Berecs riktlinjer för roaming i 
slutkundsledet. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

Or. en

Ändringsförslag 51
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör säkerställa 
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tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

högsta möjliga kvalitet på tjänsten som 
finns tillgänglig i landet och bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka den, exempelvis 
tillgången till viss teknik, täckning eller 
variationer beroende på sådana yttre 
faktorer som topografin.

Or. en

Ändringsförslag 52
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras, vilket även 
innefattar tjänstens förväntade 
kvalitetsnivå. Leverantören bör 
tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

(35) I avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
bör den reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet specificeras. Leverantören 
bör tillhandahålla information om relevanta 
faktorer som kan påverka kvaliteten på 
tjänsten, exempelvis tillgången till viss 
teknik, täckning eller variationer beroende 
på sådana yttre faktorer som topografin.

Or. en

Ändringsförslag 53
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Ett avtal som omfattar någon typ 
av reglerad roamingtjänst i slutkundsledet 
bör innehålla tydlig information om 
förfarandet för att lämna in klagomål om 
tjänstens kvalitet inte är tillfredsställande. 
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Roamingleverantören bör behandla 
klagomålen i tid och på ett effektivt sätt.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
förbättra informationen till kunderna.

Ändringsförslag 54
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på 
att kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 
vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens och lagstiftning i fråga om 
nummer som används för 
mervärdestjänster i unionen och de priser i 
grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Kommunikation till 
sådana nummer vid roaming borde inte 
medföra några ökade kostnader i 
jämförelse med förhållandena i hemlandet. 
Detta är dock inte alltid fallet vid roaming. 
Slutanvändarna drabbas av ökade 
kostnader, även när de ringer till nummer 
som är kostnadsfria vid inrikessamtal. 
Detta skulle kunna undergräva kundernas 
förtroende för att använda sina telefoner 
vid roaming och kan resultera i oväntat 
höga fakturor, och därmed en negativ 
inverkan på RLAH-upplevelsen. På 
slutkundsnivå orsakas detta framför allt av 
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undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 
när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunderna 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming.

en otillräcklig lagstiftning och brist på 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att skydda 
konsumenterna och öka transparensen när 
det gäller villkoren för kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster och för att 
säkerställa att roamingkunder inom 
unionen betalar samma belopp som lokala 
kunder för mervärdestjänster och att 
kunderna fortsätter att betala samma pris 
som hemma när de använder 
mervärdestjänster från sitt hemland under 
reser inom unionen. Följaktligen bör 
roamingkunderna informeras i sina avtal, 
och i god tid, på ett användarvänligt sätt 
och kostnadsfritt underrättas och varnas på 
förhand, när kommunikation till nummer 
för mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming och 
informeras om vilka kostnadstak som 
tillämpas, som konsumenterna kan välja 
bort.

Or. en

Motivering

Om EU ska kunna bygga upp en verklig inre marknad och helt avskaffa roamingkostnaderna 
bör man anta bestämmelsen att konsumenter som använder roaming inom EU/EES ska betala 
samma belopp för mervärdestjänster som lokalbefolkningen gör och se till att konsumenterna 
fortsätter att betala samma pris som hemma när de använder mervärdestjänster från sitt 
hemland under resor inom EU/EES, om det är tekniskt möjligt. Om avgifter tas ut måste 
konsumenterna informeras i förväg på ett lättbegripligt sätt. Det är viktigt att kostnadstaken 
också gäller för mervärdestjänster för att undvika oväntat höga räkningar för konsumenterna 
vid roaming.

Ändringsförslag 55
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 36
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 
vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 
undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 
när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunderna 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming.

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. RLAH-principen kan hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är för närvarande dock 
inte alltid fallet vid roaming. 
Slutanvändarna drabbas av ökade 
kostnader, även när de ringer till nummer 
som är kostnadsfria vid inrikessamtal. 
Detta skulle kunna undergräva kundernas 
förtroende för att använda sina telefoner 
vid roaming och kan resultera i oväntat 
höga fakturor, och därmed en negativ 
inverkan på RLAH-upplevelsen. På 
slutkundsnivå orsakas detta framför allt av 
en otillräcklig transparens i fråga om de 
högre avgifter som kan bli följden av 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster. Därför bör åtgärder 
vidtas för att skydda konsumenterna och 
öka transparensen när det gäller villkoren 
för kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster. Följaktligen bör 
roamingkunderna informeras i sina avtal, 
och i god tid och kostnadsfritt underrättas 
och varnas, när kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming. Vidare bör 
roamingleverantörerna även säkerställa 
att användningen av mervärdestjänster 
tillhandahålls enligt samma villkor som 
om de konsumerades i hemlandet.
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Or. en

Ändringsförslag 56
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 
vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 
undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 
vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 
undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 
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när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunderna 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming.

när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunderna 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming, och 
informeras om hur de enkelt kan få 
tillgång till och kontrollera ett specifikt 
nummer för mervärdestjänster via den 
offentligt tillgängliga webbsidan.

Or. en

Ändringsförslag 57
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 

(36) Roamingkunder och 
hemmaoperatörer drar ibland oavsiktligt på 
sig dyra fakturor till följd av bristande 
transparens i fråga om nummer som 
används för mervärdestjänster i unionen 
och de priser i grossistledet som tas ut för 
mervärdestjänster. Kommunikation till 
vissa nummer som används för 
tillhandahållande av mervärdestjänster, 
exempelvis betalsamtalsnummer, 
frisamtalsnummer och nummer med delad 
kostnad, är föremål för särskilda prisvillkor 
på nationell nivå. Denna förordning bör 
inte tillämpas på den del av taxan som tas 
ut för tillhandahållandet av 
mervärdestjänster, utan enbart på taxorna 
för uppkopplingen till sådana tjänster. 
RLAH-principen kan dock hos 
slutanvändarna skapa förväntningar på att 
kommunikation till sådana nummer vid 
roaming inte borde medföra några ökade 
kostnader i jämförelse med förhållandena i 
hemlandet. Detta är dock inte alltid fallet 
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vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 
undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 
när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunderna 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming.

vid roaming. Slutanvändarna drabbas av 
ökade kostnader, även när de ringer till 
nummer som är kostnadsfria vid 
inrikessamtal. Detta skulle kunna 
undergräva kundernas förtroende för att 
använda sina telefoner vid roaming och 
kan resultera i oväntat höga fakturor, och 
därmed en negativ inverkan på RLAH-
upplevelsen. På slutkundsnivå orsakas 
detta framför allt av en otillräcklig 
transparens i fråga om de högre avgifter 
som kan bli följden av kommunikation till 
nummer för mervärdestjänster. Därför bör 
åtgärder vidtas för att öka transparensen 
när det gäller villkoren för kommunikation 
till nummer för mervärdestjänster. 
Följaktligen bör roamingkunder och 
roamingkunder med funktionsnedsättning 
informeras i sina avtal, och i god tid och 
kostnadsfritt underrättas och varnas, när 
kommunikation till nummer för 
mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming.

Or. en

Ändringsförslag 58
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. I syfte att säkerställa en hög 
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vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
webbsida med närmare information om de 
typer av tjänster (samtal och sms) som kan 
vara föremål för ökade kostnader. 
Dessutom bör roamingleverantörerna på 
begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina 
kunder, förutsatt att dessa befinner sig i 
unionen, ytterligare information om 
avgiften per sms eller per megabyte samt 
minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) 
för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

konsumentskyddsnivå bör 
hemmaoperatören också informera 
roamingkunderna om eventuella 
tilläggsavgifter för användning av 
mervärdestjänster och om det gällande 
kostnadstaket för att förhindra oväntat 
höga räkningar. Denna information bör 
tillhandahållas så snart konsumenten 
reser in i en annan medlemsstat och också 
när roamingkunden försöker få tillgång 
till en mervärdestjänst. Dessutom bör 
leverantörer av mobila 
kommunikationstjänster informera 
konsumenterna om användningen av 
icke-markbundna nät i flygplan eller på 
fartyg, och om det kostnadstak som 
tillämpas för att skydda dem från oväntat 
höga räkningar. Denna information bör 
tillhandahållas så snart den mobila 
enheten ansluts till sådana icke-
markbundna nät. Operatörerna bör se till 
att det enkelt går att välja bort denna 
automatiska tjänst, utan att i onödan 
undergräva eller försämra 
konsumenternas oberoende, 
beslutsfattande eller valmöjligheter. 
Roamingkunderna bör också utan kostnad 
få ett textmeddelande med en länk för 
kostnadsfritt tillträde till en webbsida med 
närmare information om de typer av 
tjänster som kan vara föremål för ökade 
kostnader. Dessutom bör 
roamingleverantörerna på begäran aktivt 
och kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt 
att dessa befinner sig i unionen, ytterligare 
information om avgiften per sms eller per 
megabyte samt minutavgiften (inklusive 
mervärdesskatt) för att ringa eller ta emot 
rösttelefonisamtal samt för att skicka och ta 
emot sms och mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Nationella tillsynsmyndigheter och konsumentorganisationer har mottagit klagomål från 
konsumenter som får orimliga räkningar eftersom de inte kände till att RLAH inte gällde för 
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nät på fartyg och i flygplan. Dessutom anpassas detta skäl till den föreslagna ändringen av 
skäl 36 i fråga om mervärdestjänster. Slutligen är det viktigt att leverantören respekterar och 
inte försöker manipulera konsumenternas val, oberoende eller beslutsfattande när de 
kommunicerar med konsumenterna.

Ändringsförslag 59
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 
vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
webbsida med närmare information om de 
typer av tjänster (samtal och sms) som kan 
vara föremål för ökade kostnader. 
Dessutom bör roamingleverantörerna på 
begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina 
kunder, förutsatt att dessa befinner sig i 
unionen, ytterligare information om 
avgiften per sms eller per megabyte samt 
minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) 
för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Hemmaoperatören bör också 
informera roamingkunderna om 
eventuella tilläggsavgifter för användning 
av mervärdestjänster och om det gällande 
kostnadstaket för att förhindra oväntat 
höga räkningar. Denna information bör 
tillhandahållas så snart roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat och varje 
gång roamingkunden försöker få tillgång 
till mervärdestjänster. Dessutom bör 
leverantörer av mobila 
kommunikationstjänster informera 
kunderna om de extra avgifter de kan 
ådra sig och om de kostnadstak som 
tillämpas för att skydda dem mot oväntat 
höga räkningar när en mobil enhet 
ansluter till icke-markbundna nät med 
automatisk överlämning på havsgående 
fartyg och i flygplan. Operatörerna bör se 
till att det enkelt går att välja bort denna 
automatiska tjänst. Roamingkunderna bör 
också få ett textmeddelande med en länk 
till en webbsida med närmare information 
om de typer av tjänster (samtal och sms) 
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som kan vara föremål för ökade kostnader. 
Dessutom bör roamingleverantörerna på 
begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina 
kunder, förutsatt att dessa befinner sig i 
unionen, ytterligare information om 
avgiften per sms eller per megabyte samt 
minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) 
för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
förbättra informationen till kunderna.

Ändringsförslag 60
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 
vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
webbsida med närmare information om de 
typer av tjänster (samtal och sms) som kan 

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 
vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
webbsida med närmare information om de 
typer av tjänster (samtal och sms) som kan 
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vara föremål för ökade kostnader. 
Dessutom bör roamingleverantörerna på 
begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina 
kunder, förutsatt att dessa befinner sig i 
unionen, ytterligare information om 
avgiften per sms eller per megabyte samt 
minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) 
för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

vara föremål för ökade kostnader. Denna 
kommunikation bör garanteras och vara 
lättillgänglig för roamingkunder med 
funktionsnedsättning. Dessutom bör 
roamingleverantörerna på begäran aktivt 
och kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt 
att dessa befinner sig i unionen, ytterligare 
information om avgiften per sms eller per 
megabyte samt minutavgiften (inklusive 
mervärdesskatt) för att ringa eller ta emot 
rösttelefonisamtal samt för att skicka och ta 
emot sms och mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 61
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 
vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
webbsida med närmare information om de 
typer av tjänster (samtal och sms) som kan 
vara föremål för ökade kostnader. 
Dessutom bör roamingleverantörerna på 
begäran aktivt och kostnadsfritt ge sina 
kunder, förutsatt att dessa befinner sig i 

(43) För att förbättra insynen i priserna 
för roamingtjänster i slutkundsledet och för 
att roamingkunderna lättare ska kunna 
avgöra hur de ska använda sina mobila 
enheter när de är utomlands, bör 
leverantörer av 
mobilkommunikationstjänster ge sina 
roamingkunder kostnadsfri information om 
gällande roamingavgifter när de använder 
roamingtjänster i en medlemsstat de 
besöker. Eftersom vissa kundgrupper kan 
vara välinformerade om roamingavgifter 
bör operatörerna se till att det enkelt går att 
välja bort denna automatiska tjänst. 
Roamingkunderna bör också få ett 
textmeddelande med en länk till en 
kostnadsfri webbsida med närmare 
information om de typer av tjänster (samtal 
och sms) som kan vara föremål för ökade 
kostnader. Dessutom bör 
roamingleverantörerna på begäran aktivt 
och kostnadsfritt ge sina kunder, förutsatt 
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unionen, ytterligare information om 
avgiften per sms eller per megabyte samt 
minutavgiften (inklusive mervärdesskatt) 
för att ringa eller ta emot rösttelefonisamtal 
samt för att skicka och ta emot sms och 
mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

att dessa befinner sig i unionen, ytterligare 
information om avgiften per sms eller per 
megabyte samt minutavgiften (inklusive 
mervärdesskatt) för att ringa eller ta emot 
rösttelefonisamtal samt för att skicka och ta 
emot sms och mms och andra 
datakommunikationstjänster i den besökta 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 62
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) När det gäller reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet bör det i 
denna förordning fastställas särskilda 
transparenskrav som är anpassade till de 
särskilda villkor för taxor och volymer som 
ska tillämpas efter avskaffandet av 
tilläggsavgifterna för roaming i 
slutkundsledet . Framför allt bör det 
föreskrivas att roamingkunder i tid och 
kostnadsfritt ska få information om 
tillämplig policy om skälig användning, 
med underrättelse om när tillämplig skälig 
volym av reglerade röstsamtals-, sms- eller 
dataroamingtjänster har förbrukats till 
fullo, om tilläggsavgifter och om 
sammanlagd konsumtion av reglerade 
dataroamingtjänster.

(44) När det gäller reglerade 
roamingtjänster i slutkundsledet bör det i 
denna förordning fastställas särskilda 
transparenskrav som är anpassade till de 
särskilda villkor för taxor och volymer som 
ska tillämpas efter avskaffandet av 
tilläggsavgifterna för roaming i 
slutkundsledet. Framför allt bör det 
föreskrivas att roamingkunder i tid och på 
ett användarvänligt och kostnadsfritt sätt 
ska få information om tillämplig policy om 
skälig användning, med underrättelse i 
förväg och vid tidpunkten för när 
tillämplig skälig volym av reglerade 
röstsamtals-, sms- eller dataroamingtjänster 
har förbrukats till fullo, om tilläggsavgifter 
och om sammanlagd konsumtion av 
reglerade dataroamingtjänster samt om 
användning av icke-markbundna nät i 
flygplan och på fartyg såsom båtar eller 
färjor.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bättre skydda konsumenterna när operatörerna kommunicerar 
med konsumenterna.

Ändringsförslag 63
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming. Roamingleverantörerna 
bör därför vidta rimliga åtgärder för att 
skydda kunderna från roamingavgifter när 
de befinner sig i sin egen medlemsstat. 
Detta bör inkludera lämpliga åtgärder för 
att informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
vara uppmärksamma på situationer där 
kunder drabbas av problem med betalning 
av roamingavgifter när de fortfarande 
befinner sig i sin egen medlemsstat och bör 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
problemet.

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming eller användning av 
icke-markbundna nät med automatisk 
överlämning på havsgående fartyg och i 
flygplan. Roamingleverantörerna bör 
därför vidta rimliga åtgärder för att skydda 
kunderna från och på ett tydligt och 
begripligt sätt informera dem om 
tilläggsavgifter när de befinner sig i sin 
egen medlemsstat. Detta bör inkludera en 
skyldighet för roamingleverantörer att 
tillhandahålla rimliga kostnadstak och ge 
sina kunder möjlighet att blockera nät 
utanför EU/EES, såvida inte kunderna 
begär att få tillgång, och en skyldighet att 
tillhandahålla lämpliga åtgärder för att 
informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
vara uppmärksamma på situationer där 
kunder drabbas av problem med betalning 
av roamingavgifter när de fortfarande 
befinner sig i sin egen medlemsstat och bör 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
problemet.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
stärka konsumentskyddet mot oavsiktlig uppkoppling.
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Ändringsförslag 64
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming. Roamingleverantörerna 
bör därför vidta rimliga åtgärder för att 
skydda kunderna från roamingavgifter när 
de befinner sig i sin egen medlemsstat. 
Detta bör inkludera lämpliga åtgärder för 
att informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
vara uppmärksamma på situationer där 
kunder drabbas av problem med betalning 
av roamingavgifter när de fortfarande 
befinner sig i sin egen medlemsstat och bör 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
problemet.

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming, inbegripet när de 
ansluter sig till icke-markbundna nät i 
flygplan eller på fartyg. 
Roamingleverantörerna bör säkerställa att 
kunderna verkligen skyddas från 
roamingavgifter när de befinner sig i sin 
egen medlemsstat. Detta bör inkludera en 
”opt-in”-mekanism för roaming på ett nät 
utanför unionen och lämpliga och tydliga 
åtgärder i rätt tid för att skydda och 
informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming, 
inbegripet kostnadstak. De nationella 
regleringsmyndigheterna bör vara 
uppmärksamma på situationer där kunder 
drabbas av problem med betalning av 
roamingavgifter när de fortfarande befinner 
sig i sin egen medlemsstat och bör vidta 
lämpliga åtgärder för att minska problemet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att ha en opt-in-mekanism, transparenskrav och kostnadstak för oavsiktlig 
roaming och icke-markbundna nät. Konsumenterna måste skyddas bättre i de situationerna.

Ändringsförslag 65
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 45
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming. Roamingleverantörerna 
bör därför vidta rimliga åtgärder för att 
skydda kunderna från roamingavgifter när 
de befinner sig i sin egen medlemsstat. 
Detta bör inkludera lämpliga åtgärder för 
att informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
vara uppmärksamma på situationer där 
kunder drabbas av problem med betalning 
av roamingavgifter när de fortfarande 
befinner sig i sin egen medlemsstat och bör 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
problemet.

(45) Kunder som bor i gränsregioner bör 
inte få onödigt höga fakturor på grund av 
oavsiktlig roaming. Roamingleverantörerna 
bör därför vidta rimliga åtgärder för att 
skydda kunderna från roamingavgifter när 
de befinner sig i sin egen medlemsstat, 
inbegripet genom att använda en särskild 
mjukvara, utrustning och algoritmer som 
förhindrar oavsiktlig roaming. Detta bör 
inkludera lämpliga åtgärder för att 
informera kunderna så att de aktivt kan 
förhindra sådan oavsiktlig roaming. De 
nationella regleringsmyndigheterna bör 
vara uppmärksamma på situationer där 
kunder drabbas av problem med betalning 
av roamingavgifter när de fortfarande 
befinner sig i sin egen medlemsstat och bör 
vidta lämpliga åtgärder för att minska 
problemet.

Or. en

Motivering

Oavsiktlig roaming i gränsregioner är fortfarande en utmaning för operatörer och 
konsumenter. Även om detta tidigare var problematiskt så finns det ny teknik som gör det 
möjligt för operatörerna att minimera de negativa effekterna av detta fenomen, och 
operatörerna bör därför uppmuntras att använda dem om detta är möjligt och 
kostnadseffektivt.

Ändringsförslag 66
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessutom bör 
roamingleverantörerna, för att förhindra 
oväntat höga räkningar fastställa ett eller 
flera kostnads- och/eller volymtak för de 
utestående avgifterna för 
dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta 

(47) Dessutom bör 
roamingleverantörerna, för att förhindra 
oväntat höga räkningar fastställa ett eller 
flera kostnads- och/eller volymtak för de 
utestående avgifterna för 
dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta 
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som roamingkunden faktureras i), vilka de 
bör erbjuda alla sina roamingkunder 
kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande 
som sänds när detta tak snart är nått och i 
ett format som det är möjligt att ta del av 
igen senare. När detta tak nåtts bör 
kunderna inte längre ges tillgång till eller 
faktureras för dessa tjänster om de inte 
särskilt begär att tjänsten även 
fortsättningsvis ska tillhandahållas i 
enlighet med de bestämmelser och villkor 
som angetts i meddelandet. I detta fall bör 
de utan kostnad motta en bekräftelse i ett 
format som det är möjligt att ta del av igen 
senare. Roamingkunder bör ges möjlighet 
att inom rimlig tidsfrist välja något av 
dessa kostnads- eller volymtak eller välja 
att inte ha något sådant tak. Om inte 
kunderna anger något annat bör de 
omfattas av ett system med standardtak.

som roamingkunden faktureras i), och de 
bör kostnadsfritt erbjuda alla sina 
roamingkunder en garanti att detta tak 
inte kommer att överskridas utan 
förhandsvarning och informerat samtycke 
via ett lämpligt meddelande i ett format 
som är fritt och allmänt tillgängligt. 
Denna garanti bör inte omfattas av några 
som helst force majeure-undantag, för att 
undvika orimliga räkningar i samband 
med exceptionella kriser. När detta tak 
nåtts bör kunderna inte längre ges tillgång 
till eller faktureras för dessa tjänster om de 
inte särskilt begär att tjänsten även 
fortsättningsvis ska tillhandahållas i 
enlighet med de bestämmelser och villkor 
som angetts i meddelandet. I detta fall bör 
de utan kostnad motta en bekräftelse i ett 
format som det är möjligt att ta del av igen 
senare. Roamingkunder bör ges möjlighet 
att inom rimlig tidsfrist välja bort dessa 
kostnads- eller volymtak eller välja att inte 
ha något sådant tak. Om inte kunderna 
anger något annat bör de omfattas av ett 
system med standardtak.

Or. fr

Ändringsförslag 67
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Dessutom bör 
roamingleverantörerna, för att förhindra 
oväntat höga räkningar fastställa ett eller 
flera kostnads- och/eller volymtak för de 
utestående avgifterna för 
dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta 
som roamingkunden faktureras i), vilka de 
bör erbjuda alla sina roamingkunder 
kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande 
som sänds när detta tak snart är nått och i 
ett format som det är möjligt att ta del av 

(47) Dessutom bör 
roamingleverantörerna, för att förhindra 
oväntat höga räkningar fastställa ett eller 
flera kostnads- och/eller volymtak för de 
utestående avgifterna för alla 
dataroamingtjänster (uttryckt i den valuta 
som roamingkunden faktureras i), vilka de 
bör erbjuda alla sina roamingkunder 
kostnadsfritt, med ett lämpligt meddelande, 
såvida inte roamingkunden väljer att inte 
ta del av åtgärden, som sänds när detta tak 
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igen senare. När detta tak nåtts bör 
kunderna inte längre ges tillgång till eller 
faktureras för dessa tjänster om de inte 
särskilt begär att tjänsten även 
fortsättningsvis ska tillhandahållas i 
enlighet med de bestämmelser och villkor 
som angetts i meddelandet. I detta fall bör 
de utan kostnad motta en bekräftelse i ett 
format som det är möjligt att ta del av igen 
senare. Roamingkunder bör ges möjlighet 
att inom rimlig tidsfrist välja något av 
dessa kostnads- eller volymtak eller välja 
att inte ha något sådant tak. Om inte 
kunderna anger något annat bör de 
omfattas av ett system med standardtak.

snart är nått och i ett format som det är 
möjligt att ta del av igen senare. När detta 
tak nåtts bör kunderna inte längre ges 
tillgång till eller faktureras för dessa 
tjänster om de inte särskilt begär att 
tjänsten även fortsättningsvis ska 
tillhandahållas i enlighet med de 
bestämmelser och villkor som angetts i 
meddelandet. I detta fall bör de utan 
kostnad motta en bekräftelse i ett format 
som det är möjligt att ta del av igen senare. 
Roamingkunder bör ges möjlighet att inom 
rimlig tidsfrist välja bort dessa kostnads- 
eller volymtak eller välja att inte ha något 
sådant tak. Kunderna bör dessutom 
informeras om denna möjlighet innan 
avtalet ingås. Om inte kunderna anger 
något annat bör de omfattas av ett system 
med standardtak.

Or. en

Ändringsförslag 68
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Adriana Maldonado López, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49a) Både för fasta kommunikationer 
och mobilkommunikationer finns det 
fortfarande prisskillnader mellan 
nationella samtals- och sms-
kommunikationer och kommunikationer 
som terminerar i en annan medlemsstat. 
Detta påverkar fortfarande mer sårbara 
kundgrupper och hindrar smidig 
kommunikation inom EU. Alla stora 
skillnader i detaljhandelspriset mellan 
elektroniska kommunikationstjänster som 
terminerar i samma medlemsstat och 
tjänster som terminerar i en annan 
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medlemsstat bör därför motiveras med 
hänvisning till objektiva kriterier.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att komplettera den nya föreslagna artikel 5a.

Ändringsförslag 69
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) De reglerade roamingavgifterna 
inom unionen skiljer sig markant från de 
roamingavgifter som debiteras 
konsumenter på resa utanför unionen, vilka 
är betydligt högre än priserna inom 
unionen, där tilläggsavgifter för roaming 
efter avskaffandet av roamingavgifter i 
slutkundsledet endast tas ut i undantagsfall 
. Eftersom det inte finns ett gemensamt 
synsätt beträffande transparens- och 
skyddsåtgärder vad gäller roaming utanför 
unionen, känner konsumenterna inte till 
sina rättigheter och drar sig därför ofta för 
att använda mobiltelefonitjänster 
utomlands. Tydlig information till 
konsumenterna skulle inte bara kunna 
hjälpa dem besluta hur de ska använda sina 
mobila enheter vid resor utomlands (både 
inom och utanför unionen) utan även 
hjälpa dem att välja roamingleverantör. Det 
är därför nödvändigt att ta itu med 
problemet med bristen på transparens och 
konsumentskydd genom att tillämpa vissa 
transparens- och skyddsåtgärder även på 
roamingtjänster som tillhandahålls utanför 
unionen. Dessa åtgärder bör främja 
konkurrens och förbättra den inre 
marknadens funktion.

(50) De reglerade roamingavgifterna 
inom unionen skiljer sig markant från de 
roamingavgifter som debiteras 
konsumenter på resa utanför unionen, vilka 
är betydligt högre än priserna inom 
unionen, där tilläggsavgifter för roaming 
efter avskaffandet av roamingavgifter i 
slutkundsledet endast tas ut i undantagsfall. 
Medborgare och företag i de yttre 
gränsregionerna skulle ha stor nytta av 
roamingbestämmelser med grannländer 
som liknar bestämmelserna i unionen, 
och det skulle leda till lägre 
roamingavgifter för mobila 
uppkopplingar i tredjeländer. Eftersom det 
inte finns ett gemensamt synsätt 
beträffande transparens- och 
skyddsåtgärder vad gäller roaming utanför 
unionen, känner konsumenterna inte till 
sina rättigheter och drar sig därför ofta för 
att använda mobiltelefonitjänster 
utomlands. Tydlig information till 
konsumenterna skulle inte bara kunna 
hjälpa dem besluta hur de ska använda sina 
mobila enheter vid resor utomlands (både 
inom och utanför unionen) utan även 
hjälpa dem att välja roamingleverantör. Det 
är därför nödvändigt att ta itu med 
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problemet med bristen på transparens och 
konsumentskydd genom att tillämpa vissa 
transparens- och skyddsåtgärder även på 
roamingtjänster som tillhandahålls utanför 
unionen. Det är också nödvändigt att 
uppmuntra bilaterala avtal mellan 
operatörer från unionen och operatörer 
utanför unionen samt att inkludera 
RLAH-bestämmelser i framtida 
internationella avtal med tredjeländer, 
särskilt de länder som direkt gränsar till 
unionen. Dessa åtgärder bör främja 
konkurrens och förbättra den inre 
marknadens funktion.

Or. en

Motivering

Unionsmedborgare debiteras fortfarande mycket höga roamingavgifter för mobila 
uppkopplingar i tredjeländer. Det är viktigt att ta itu med denna fråga och införa åtgärder 
som kan underlätta insyn och avtal för att minska roamingavgifterna med tredjeländer och att 
inkludera RLAH-bestämmelser i framtida avtal.

Ändringsförslag 70
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) De roamingavgifter som 
roamingkunder debiteras när de, aktivt 
eller oavsiktligt, kopplar upp sig mot icke-
markbundna nät är betydligt högre än 
avgifterna för reglerade roamingtjänster. 
Därför bör ytterligare skydds- och 
öppenhetsåtgärder införas även för 
roaming i icke-markbundna nät ombord 
på fartyg och i flygplan, eftersom det 
finns begränsade verktyg för att skydda 
roamingkunder i icke-markbundna nät.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Nummerserier, inklusive sådana 
som används för mervärdestjänster, 
fastställs i de nationella nummerplanerna 
och harmoniseras inte på unionsnivå. Det 
kan därför hända att operatörerna inte i 
förväg kan känna igen nummerserierna för 
mervärdestjänster i alla länder. 
Nummerserier som används för 
mervärdestjänster omfattas av särskilda 
prisvillkor på nationell nivå och i många 
fall är deras termineringstaxor inte 
reglerade. Detta står klart för 
roamingleverantörerna, men nivån på de 
grossistavgifter som tas ut kan ändå bli 
oväntat hög. I roamingscenariot kan 
operatörerna inte göra något åt detta 
problem eftersom de inte har information 
om vilka nummerserier som används för 
mervärdestjänster i unionen. För att åtgärda 
detta problem bör Berec upprätta och 
underhålla en gemensam unionsomfattande 
, säker databas med nummerserierna för 
mervärdestjänster. Databasen är avsedd att 
vara ett transparensverktyg som kan ge 
nationella regleringsmyndigheter och 
operatörer direkt tillgång till information 
om vilka nummerserier som kan generera 
högre kostnader (termineringstaxor) i 
samtliga medlemsstater. Detta är ett 
nödvändigt steg på vägen mot ökad 
transparens i slutkundsledet, eftersom 
databasen skulle kunna användas för att 
informera roamingkunderna om de typer av 
tjänster som kan vara föremål för högre 
avgifter vid roaming. Berec bör fastställa 
förfaranden för hur de behöriga 
myndigheterna ska tillhandahålla och 
uppdatera den information som begärs i 
enlighet med artikel 17.

(53) Nummerserier, inklusive sådana 
som används för mervärdestjänster, 
fastställs i de nationella nummerplanerna 
och harmoniseras inte på unionsnivå. Det 
kan därför hända att operatörerna inte i 
förväg kan känna igen nummerserierna för 
mervärdestjänster i alla länder. 
Nummerserier som används för 
mervärdestjänster omfattas av särskilda 
prisvillkor på nationell nivå och i många 
fall är deras termineringstaxor inte 
reglerade. Detta står klart för 
roamingleverantörerna, men nivån på de 
grossistavgifter som tas ut kan ändå bli 
oväntat hög. I roamingscenariot kan 
operatörerna ibland inte göra något åt detta 
problem eftersom de inte har information 
om vilka nummerserier som används för 
mervärdestjänster i unionen. För att åtgärda 
detta problem bör Berec upprätta och 
underhålla en gemensam unionsomfattande 
, säker databas med nummerserierna för 
mervärdestjänster. Databasen är avsedd att 
vara ett transparensverktyg som kan ge 
nationella regleringsmyndigheter och 
operatörer direkt tillgång till information 
om vilka nummerserier som kan generera 
högre kostnader (termineringstaxor) i 
samtliga medlemsstater. Detta är ett 
nödvändigt steg på vägen mot ökad 
transparens i slutkundsledet, eftersom 
databasen bör användas för att informera 
roamingkunderna om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre avgifter 
vid roaming. Berec bör fastställa 
förfaranden för hur de behöriga 
myndigheterna ska tillhandahålla och 
uppdatera den information som begärs i 
enlighet med artikel 17 och bör skapa de 
nödvändiga förutsättningarna för 
roamingleverantörer för att säkerställa att 



PE692.867v01-00 46/86 AM\1231742SV.docx

SV

användningen av mervärdestjänster 
tillhandahålls till samma priser som om 
sådana tjänster konsumerades inom 
landet.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
förbättra kundernas skydd vid mervärdestjänster.

Ändringsförslag 72
Adam Bielan

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Nummerserier, inklusive sådana 
som används för mervärdestjänster, 
fastställs i de nationella nummerplanerna 
och harmoniseras inte på unionsnivå. Det 
kan därför hända att operatörerna inte i 
förväg kan känna igen nummerserierna för 
mervärdestjänster i alla länder. 
Nummerserier som används för 
mervärdestjänster omfattas av särskilda 
prisvillkor på nationell nivå och i många 
fall är deras termineringstaxor inte 
reglerade. Detta står klart för 
roamingleverantörerna, men nivån på de 
grossistavgifter som tas ut kan ändå bli 
oväntat hög. I roamingscenariot kan 
operatörerna inte göra något åt detta 
problem eftersom de inte har information 
om vilka nummerserier som används för 
mervärdestjänster i unionen. För att åtgärda 
detta problem bör Berec upprätta och 
underhålla en gemensam unionsomfattande 
, säker databas med nummerserierna för 
mervärdestjänster. Databasen är avsedd att 
vara ett transparensverktyg som kan ge 
nationella regleringsmyndigheter och 
operatörer direkt tillgång till information 
om vilka nummerserier som kan generera 

(53) Nummerserier, inklusive sådana 
som används för mervärdestjänster, 
fastställs i de nationella nummerplanerna 
och harmoniseras inte på unionsnivå. Det 
kan därför hända att operatörerna inte i 
förväg kan känna igen nummerserierna för 
mervärdestjänster i alla länder. 
Nummerserier som används för 
mervärdestjänster omfattas av särskilda 
prisvillkor på nationell nivå och i många 
fall är deras termineringstaxor inte 
reglerade. Detta står klart för 
roamingleverantörerna, men nivån på de 
grossistavgifter som tas ut kan ändå bli 
oväntat hög. I roamingscenariot kan 
operatörerna inte göra något åt detta 
problem eftersom de inte har information 
om vilka nummerserier som används för 
mervärdestjänster i unionen. För att åtgärda 
detta problem bör Berec upprätta och 
underhålla en gemensam unionsomfattande 
, säker databas med nummerserierna för 
mervärdestjänster. Databasen är avsedd att 
vara ett transparensverktyg som kan ge 
nationella regleringsmyndigheter och 
operatörer direkt tillgång till information 
om vilka nummerserier som kan generera 
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högre kostnader (termineringstaxor) i 
samtliga medlemsstater. Detta är ett 
nödvändigt steg på vägen mot ökad 
transparens i slutkundsledet, eftersom 
databasen skulle kunna användas för att 
informera roamingkunderna om de typer av 
tjänster som kan vara föremål för högre 
avgifter vid roaming. Berec bör fastställa 
förfaranden för hur de behöriga 
myndigheterna ska tillhandahålla och 
uppdatera den information som begärs i 
enlighet med artikel 17.

högre kostnader (termineringstaxor) i 
samtliga medlemsstater. Om det är 
motiverat kan Berec möjliggöra tillgång 
till relevanta uppgifter för enskilda 
personer och organisationer, bland annat 
via 
applikationsprogrammeringsgränssnittet. 
Databasen är ett nödvändigt steg på vägen 
mot ökad transparens i slutkundsledet, 
eftersom databasen skulle kunna användas 
för att informera roamingkunderna om de 
typer av tjänster som kan vara föremål för 
högre avgifter vid roaming. Berec bör 
fastställa förfaranden för hur de behöriga 
myndigheterna ska tillhandahålla och 
uppdatera den information som begärs i 
enlighet med artikel 17.

Or. en

Ändringsförslag 73
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) 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. Kommissionen bör 
överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. I sina 
rapporter bör kommissionen framför allt 
bedöma om RLAH får några konsekvenser 
för de olika avgiftsplaner som är 
tillgängliga på slutkundsmarknaden. 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, dels en 

(59) 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. Kommissionen bör 
överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. I sina 
rapporter bör kommissionen framför allt 
bedöma om RLAH får några konsekvenser 
för de olika avgiftsplaner som är 
tillgängliga på slutkundsmarknaden. 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, dels en 
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bedömning av om antalet enkeltariffplaner 
minskat, något som även skulle kunna 
innebära en förlust för konsumenterna och 
underminera målen med den digitala inre 
marknaden. I sina rapporter bör 
kommissionen framför allt analysera i 
vilken utsträckning som tilläggsavgifter för 
roaming i slutkundsledet godkänts av 
nationella regleringsmyndigheter, samt om 
hemmaoperatörerna kan ha kvar sina 
inhemska avgiftsmodeller och om 
värdnätsoperatörerna kan återfå sina 
faktiska kostnader för tillhandahållandet av 
reglerade roamingtjänster i grossistledet. 
Kommissionens rapport bör också 
behandla hur tillgången till nätteknik och 
nätgenerationer säkerställs på grossistnivå, 
nivån av användning av handelsplattformar 
och liknande instrument för att handla med 
trafik på grossistnivå, utvecklingen av 
roaming maskin till maskin, och de 
kvarstående problemen på slutkundsnivå 
när det gäller mervärdestjänster och 
tillämpningen av åtgärderna avseende 
nödkommunikation. För att det ska gå att 
sammanställa sådana rapporter, med tanke 
på en bedömning av hur 
roamingmarknaderna anpassar sig till 
RLAH-bestämmelserna, bör man samla in 
tillräckliga uppgifter om hur dessa 
marknader fungerar efter det att 
bestämmelserna genomförts.

bedömning av om antalet enkeltariffplaner 
minskat, något som även skulle kunna 
innebära en förlust för konsumenterna och 
underminera målen med den digitala inre 
marknaden. I sina rapporter bör 
kommissionen framför allt analysera i 
vilken utsträckning som tilläggsavgifter för 
roaming i slutkundsledet godkänts av 
nationella regleringsmyndigheter, samt om 
hemmaoperatörerna kan ha kvar sina 
inhemska avgiftsmodeller och om 
värdnätsoperatörerna kan återfå sina 
faktiska kostnader för tillhandahållandet av 
reglerade roamingtjänster i grossistledet. 
Kommissionens rapport bör också 
behandla hur tillgången till nätteknik och 
nätgenerationer säkerställs på grossistnivå, 
nivån av användning av handelsplattformar 
och liknande instrument för att handla med 
trafik på grossistnivå, utvecklingen av 
roaming maskin till maskin, och de 
kvarstående problemen på slutkundsnivå 
när det gäller mervärdestjänster, oavsiktlig 
roaming, kostnadstak och tillämpningen 
av åtgärderna avseende 
nödkommunikation. För att det ska gå att 
sammanställa sådana rapporter, med tanke 
på en bedömning av hur 
roamingmarknaderna anpassar sig till 
RLAH-bestämmelserna, bör man samla in 
tillräckliga uppgifter om hur dessa 
marknader fungerar efter det att 
bestämmelserna genomförts.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig när det gäller 
oavsiktlig roaming och kostnadstak.

Ändringsförslag 74
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Skäl 62
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(62) För att säkerställa att de högsta 
avgifterna i grossistledet baseras på 
färska och uppdaterade data bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på ändring 
av de högsta avgifter i grossistledet som 
en värdnätsoperatör kan ta ut av 
roamingleverantörer för 
tillhandahållandet av reglerade 
röstsamtals-, sms- eller 
dataroamingtjänster via detta värdnät. 
Denna förordning bör fastställa 
detaljerade kriterier och parametrar som 
ligger till grund för fastställandet av 
värdena för dessa högsta avgifter i 
grossistledet. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 
2016 om bättre lagstiftning69. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper 
som arbetar med förberedelse av 
delegerade akter.

utgår

__________________
69 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 75
Ivars Ijabs, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon

Förslag till förordning
Skäl 63
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att tillhandahålla en 
gemensam metod för att säkerställa att 
användare av allmänna 
mobilkommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser, 
och samtidigt öka transparensen och 
säkerställa ett hållbart tillhandahållande av 
roamingtjänster i slutkundsledet till 
nationella priser och verklig RLAH i fråga 
om tjänsternas kvalitet och tillgången till 
larmtjänster vid roaming, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(63) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att tillhandahålla en 
gemensam metod för att säkerställa att 
användare av allmänna 
mobilkommunikationsnät under resor inom 
unionen och vid användning av icke-
markbundna nät med automatisk 
överlämning ombord på flygplan och 
fartyg, inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser, 
och samtidigt öka transparensen och 
konsumenternas rättigheter, och 
säkerställa ett hållbart tillhandahållande av 
roamingtjänster i slutkundsledet till 
nationella priser och verklig RLAH i fråga 
om tjänsternas kvalitet och tillgången till 
larmtjänster vid roaming, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 76
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att tillhandahålla en 
gemensam metod för att säkerställa att 
användare av allmänna 

(63) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att tillhandahålla en 
gemensam metod för att säkerställa att 
användare av allmänna 
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mobilkommunikationsnät under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser, 
och samtidigt öka transparensen och 
säkerställa ett hållbart tillhandahållande av 
roamingtjänster i slutkundsledet till 
nationella priser och verklig RLAH i fråga 
om tjänsternas kvalitet och tillgången till 
larmtjänster vid roaming, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

mobilkommunikationsnät och användning 
av icke-markbundna nät ombord på 
flygplan och fartyg, under resor inom 
unionen inte betalar orimliga priser för 
unionsomfattande roamingtjänster jämfört 
med konkurrensutsatta nationella priser, 
och samtidigt öka konsumentskyddet, 
transparensen och säkerställa ett hållbart 
tillhandahållande av roamingtjänster i 
slutkundsledet till nationella priser och 
verklig RLAH i fråga om tjänsternas 
kvalitet och tillgången till larmtjänster vid 
roaming, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att återspegla andra relaterade ändringsförslag.

Ändringsförslag 77
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) värdnät: ett markbundet allmänt 
mobilnät i en annan medlemsstat än den 
där roamingkundens nationella leverantör 
har sitt nät, via vilket en roamingkund kan 
ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta 
emot sms-meddelanden eller använda 
paketförmedlande datakommunikation, och 
detta möjliggörs genom en 

d) värdnät: ett allmänt mobilnät i en 
annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör har 
sitt nät, via vilket en roamingkund kan 
ringa eller ta emot samtal, skicka eller ta 
emot sms-meddelanden eller använda 
paketförmedlande datakommunikation, och 
detta möjliggörs genom en 
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överenskommelse med 
hemmanätsoperatören.

överenskommelse med 
hemmanätsoperatören.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att återspegla andra relaterade ändringar och 
ändringar i texten.

Ändringsförslag 78
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) roamingkund: kund till en 
leverantör av reglerade roamingtjänster 
som tillhandahålls genom ett markbundet 
allmänt mobilnät inom unionen, vars avtal 
eller överenskommelse med den 
roamingleverantören möjliggör 
unionsomfattande roaming.

f) roamingkund: kund till en 
leverantör av reglerade roamingtjänster 
som tillhandahålls genom ett allmänt 
mobilnät inom unionen, vars avtal eller 
överenskommelse med den 
roamingleverantören möjliggör 
unionsomfattande roaming.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att återspegla andra relaterade ändringar och 
ändringar i texten.

Ändringsförslag 79
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Mobilnätsoperatörer ska bevilja alla 
rimliga ansökningar om 

1. Mobilnätsoperatörer ska bevilja alla 
rimliga ansökningar om 
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roamingtjänsttillträde i grossistledet , i 
synnerhet för att göra det möjligt att 
replikera den mobiltjänst i slutkundsledet 
som erbjuds nationellt, när detta är tekniskt 
möjligt .

roamingtjänsttillträde i grossistledet , i 
synnerhet för att göra det möjligt att 
erbjuda den mobiltjänst i slutkundsledet 
som motsvarar dem som erbjuds nationellt, 
när sådana finns tillgängliga och detta är 
tekniskt möjligt i det besökta nätet.

Or. en

Ändringsförslag 80
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Roamingtjänsttillträde i 
grossistledet ska omfatta tillträde till alla 
nätelement och tillhörande faciliteter, 
relevanta tjänster, programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
tillhandahålla reglerade roamingtjänster till 
kunder , med varje tillgänglig nätteknik 
och nätgeneration .

3. Roamingtjänsttillträde i 
grossistledet ska omfatta tillträde till alla 
nätelement och tillhörande faciliteter, 
relevanta tjänster, programvarusystem och 
informationssystem som behövs för att 
tillhandahålla reglerade roamingtjänster till 
kunder i enlighet med punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 81
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Roamingleverantörerna ska, när 
det är tekniskt möjligt, säkerställa att 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
tillhandahålls på samma villkor som om 
de konsumerades i hemlandet, i synnerhet 
när det gäller tjänsternas kvalitet.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 82
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Grapini, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Avskaffande av slutkundsavgifter för 
reglerad kommunikation inom EU

1. Leverantörer av elektroniska 
kommunikationstjänster till allmänheten 
får inte tillämpa andra taxor för fasta och 
mobila kommunikationstjänster inom 
unionen som terminerar i en annan 
medlemsstat än de taxor som tillämpas för 
tjänster som terminerar i samma 
medlemsstat, om leverantören inte påvisar 
förekomst av direkta kostnader som är 
sakligt motiverade.
2. Sex månader efter denna 
förordnings ikraftträdande ska Berec 
tillhandahålla riktlinjer om täckning av 
sådana objektivt motiverade direkta 
kostnader enligt punkt 1.
3. Ett år efter denna förordnings 
ikraftträdande och vartannat år därefter 
ska kommissionen, efter att ha mottagit ett 
yttrande från Berec, lämna en rapport om 
tillämpningen av skyldigheterna i punkt 1, 
inbegripet en bedömning av utvecklingen 
av taxor för kommunikation inom EU.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bidrar till att skapa en digital inre marknad inom 
telekommunikationsbranschen och ger en enkel och rättvis lösning på höga taxor för 
internationella samtal utan att behöva reglera priserna. Att försöka avskaffa alla former av 
diskriminerande praxis, oavsett om det gäller tillgång till tjänster eller priser för 
gränsöverskridande tjänster, är mycket viktigt för att skapa en verklig digital inre marknad 
för konsumenterna.
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Ändringsförslag 83
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Roamingleverantörer får inte 
tillämpa exceptionella tilläggsavgifter för 
roaming i slutkundsledet för konsumtion 
av roamingtjänster på grund av en EU-
medborgares förlängda vistelse i en EU-
medlemsstat, oavsett omständigheter. 
Roamingleverantörer ska säkerställa att 
roamingkunderna inte måste godta några 
som helst varaktighetsklausuler för 
roaming.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen 
av del III avdelning III i direktiv (EU) 
2018/1972 ska roamingleverantörer 
säkerställa att ett avtal som omfattar någon 
typ av reglerade roamingtjänster i 
slutkundsledet specificerar egenskaperna 
för den tillhandahållna reglerade 
roamingtjänsten i slutkundsledet, däribland 
särskilt följande:

3. Utan att det påverkar tillämpningen 
av del III avdelning III i direktiv (EU) 
2018/1972 ska roamingleverantörer 
säkerställa högsta kvalitet på tillgängliga 
tjänster i varje land och ska garantera att 
ett avtal som omfattar någon typ av 
reglerade roamingtjänster i slutkundsledet 
specificerar egenskaperna för den 
tillhandahållna reglerade roamingtjänsten i 
slutkundsledet, däribland särskilt följande:

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att garantera roamingkunderna fullständig RLAH-erfarenhet.
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Ändringsförslag 85
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kvalitet på tjänsterna som 
rimligen kan förväntas vid roaming i 
unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kvalitet på tjänsterna som 
rimligen kan förväntas vid roaming i 
unionen.

c) Tydlig och begriplig information 
om den kvalitet på tjänsterna som rimligen 
kan förväntas vid roaming i unionen, 
särskilt information om hastigheten och 
potentiella begränsningar av 
dataöverföring.

Or. en

Ändringsförslag 87
Ivars Ijabs, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kvalitet på tjänsterna som 
rimligen kan förväntas vid roaming i 
unionen.

c) Tydlig och begriplig information 
om den kvalitet på tjänsterna som rimligen 
kan förväntas vid roaming i unionen, 
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inbegripet den uppskattade nedladdnings- 
och uppladdningshastigheten för 
datataåtkomsttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 88
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den kvalitet på tjänsterna som 
rimligen kan förväntas vid roaming i 
unionen.

c) Tydlig och begriplig information 
om kvaliteten på de tjänster som finns 
tillgängliga vid roaming i unionen och om 
skillnaderna från den kvalitet som ingår i 
det nationella abonnemanget.

Or. en

Ändringsförslag 89
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Roamingleverantörer ska se till att 
ett avtal innehåller tydlig information om 
det förfarande som ska följas för att 
lämna in klagomål om tjänsternas kvalitet 
inte garanteras.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
förbättra informationen till kunderna.
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Ändringsförslag 90
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Inom sex månader från denna 
förordnings ikraftträdande, och för att 
kunna bidra till en enhetlig tillämpning 
av denna och relaterade bestämmelser ska 
Berec, efter samråd med berörda aktörer 
och i nära samarbete med kommissionen, 
uppdatera sina riktlinjer för roaming i 
slutkundsledet om införandet av krav på 
tjänstekvalitet, transparens och andra 
relevanta krav för att skydda 
konsumenterna i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att återspegla de ändringar som gjorts i skälen. 
Ändringsförslaget stärker föredragandens ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 91
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Biljana Borzan, Andreas Schieder

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10, 11 och 12 ska 
värdnätsoperatören inte ta ut någon avgift 
av roamingleverantören för 
nödkommunikation som initierats av 
roamingkunden eller för överföring av 
lokaliseringsuppgifter.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10, 11 och 12 ska 
värdnätsoperatören inte ta ut någon avgift 
av roamingleverantören för 
nödkommunikation som initierats av 
roamingkunden eller för överföring av 
lokaliseringsuppgifter. 
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Värdnätsoperatören ska heller inte ta ut 
någon avgift av roamingleverantören för 
viktiga icke-nödkommunikationstjänster 
av samhälleligt värde som initierats av 
roamingkunden.

Or. en

Motivering

Det finns andra nummer vid sidan av 112 som är av avgörande samhälleligt värde för de 
europeiska medborgarna, och tillgång till dem utan ytterligare kostnadshinder vid roaming 
bör garanteras. Sådana nummer omfattar försvunna barn och telefonjourer för barn, 
kontaktnummer för assistans för passagerare med funktionsnedsättning för järnvägs-, flyg-, 
buss- och vattenvägstransporter, inbegripet för stadstransporter, tillgänglighetstjänster för 
personer med funktionsnedsättning, journummer för covid-information, förebyggande av 
självmord och för offer för våld i hemmet etc.

Ändringsförslag 92
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10, 11 och 12 ska 
värdnätsoperatören inte ta ut någon avgift 
av roamingleverantören för 
nödkommunikation som initierats av 
roamingkunden eller för överföring av 
lokaliseringsuppgifter.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 10, 11 och 12 ska 
värdnätsoperatören inte ta ut någon avgift 
av roamingleverantören för 
nödkommunikation som initierats av 
roamingkunden eller för överföring av 
lokaliseringsuppgifter. 
Värdnätsoperatören ska heller inte ta ut 
någon avgift av roamingleverantören för 
viktig icke-nödkommunikation som 
initierats av roamingkunden.

Or. en

Ändringsförslag 93
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst, ska 
roamingleverantören när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 
inklusive en länk till en särskild webbplats 
med information om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre kostnader 
och, om tillgängligt, information om 
nummerserier för mervärdestjänster.

Om roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst, ska 
roamingleverantören när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 
inklusive en länk till en särskild webbplats 
med information om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre kostnader 
och, om tillgängligt, information om 
nummerserier för mervärdestjänster. 
Roamingleverantörerna ska också 
säkerställa att användningen av 
mervärdestjänster tillhandahålls på 
samma villkor som om de konsumerades i 
hemlandet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst, ska 
roamingleverantören när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 

Om roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst, ska 
roamingleverantören när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 
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inklusive en länk till en särskild webbplats 
med information om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre kostnader 
och, om tillgängligt, information om 
nummerserier för mervärdestjänster.

inklusive en länk till en särskild webbplats 
med information om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre kostnader 
och, om tillgängligt, information om 
nummerserier för mervärdestjänster. 
Denna kommunikation ska garanteras 
och vara lättillgänglig, särskilt för 
roamingkunder med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 95
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst, ska 
roamingleverantören när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 
inklusive en länk till en särskild webbplats 
med information om de typer av tjänster 
som kan vara föremål för högre kostnader 
och, om tillgängligt, information om 
nummerserier för mervärdestjänster.

Efter inrättandet av Berec-databasen ska 
roamingleverantörerna - om 
roamingkunden inte har meddelat sin 
roamingleverantör att han eller hon inte 
önskar denna tjänst - när roamingkunden 
reser in i en annan medlemsstat än den där 
roamingkundens nationella leverantör 
finns, automatiskt via ett meddelande, utan 
dröjsmål och avgiftsfritt, informera 
roamingkunden om den potentiella risken 
för högre avgifter på grund av 
användningen av mervärdestjänster, 
inklusive en länk till en särskild och 
kostnadsfri webbplats med information om 
de typer av tjänster som kan vara föremål 
för högre kostnader och, om tillgängligt, 
information om nummerserier för 
mervärdestjänster.

Or. en

Ändringsförslag 96
Rasmus Andresen
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör.

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som tillhandahålls av 
roamingleverantörer och som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och som oavsiktligt roamar utanför 
unionen , och vid användning av icke-
markbundna nät med automatisk 
överlämning ombord på fartyg eller 
flygplan.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
stärka konsumentskyddet mot oavsiktlig uppkoppling.

Ändringsförslag 97
Ivars Ijabs, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör.

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör, och vid användning av 
icke-markbundna nät på flygplan eller 
fartyg.
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Or. en

Ändringsförslag 98
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör.

Första, andra, femte och sjätte styckena, 
med undantag av hänvisningen till policyn 
för skälig användning och den 
tilläggsavgift som tillämpas i enlighet med 
artikel 7, ska också tillämpas på 
roamingsamtalstjänster och sms-
roamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder som reser utanför unionen 
och oavsiktligt roamar utanför unionen, 
och som tillhandahålls av en 
roamingleverantör eller genom 
användning av icke-markbundna nät.

Or. en

Motivering

Åtgärderna för öppenhet måste otvetydigt tillämpas på oavsiktlig roaming och roaming på 
båtar och fartyg.

Ändringsförslag 99
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Roamingleverantörerna ska ge 
sina kunder tillgång till information om 
hur oavsiktlig roaming i gränsregioner 
undviks. Roamingleverantörer ska vidta 
rimliga åtgärder för att skydda sina kunder 

5. Roamingleverantörer ska 
tillhandahålla rimliga kostnadstak och ge 
sina roamingkunder möjlighet att 
blockera nät utanför EU/EES, såvida inte 
deras kunder väljer roamingalternativet 
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från att betala roamingavgifter för 
roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig 
när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

(opt-in), för att undvika oavsiktlig 
roaming i gränsregioner, inbegripet 
användning av icke-markbundna nät med 
automatisk överlämning ombord på fartyg 
och flygplan. Roamingleverantörer ska 
vidta rimliga åtgärder för att skydda sina 
kunder och informera dem på ett tydligt 
och begripligt sätt när det gäller risken att 
betala extra avgifter för roamingtjänster 
som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner 
sig i hemmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
stärka konsumentskyddet mot oavsiktlig uppkoppling.

Ändringsförslag 100
Ivars Ijabs, Dita Charanzová, Vlad-Marius Botoş, Claudia Gamon

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Roamingleverantörerna ska ge sina 
kunder tillgång till information om hur 
oavsiktlig roaming i gränsregioner 
undviks. Roamingleverantörer ska vidta 
rimliga åtgärder för att skydda sina kunder 
från att betala roamingavgifter för 
roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig 
när de befinner sig i hemmedlemsstaten.

5. Roamingleverantörerna ska ge sina 
kunder tillgång till information om hur 
oavsiktlig roaming undviks vid 
användning av icke-markbundna nät med 
automatisk överlämning på flyplan eller 
fartyg och i gränsregioner. 
Roamingleverantörer ska vidta rimliga 
åtgärder för att skydda sina kunder från att 
betala roamingavgifter för roamingtjänster 
som de utnyttjar oavsiktlig när de befinner 
sig i hemmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 101
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Roamingleverantörerna ska ge sina 
kunder tillgång till information om hur 
oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks. 
Roamingleverantörer ska vidta rimliga 
åtgärder för att skydda sina kunder från att 
betala roamingavgifter för roamingtjänster 
som de utnyttjar oavsiktlig när de befinner 
sig i hemmedlemsstaten.

5. Roamingleverantörerna ska ge sina 
kunder tillgång till information om hur 
oavsiktlig roaming i gränsregioner undviks 
och vid användning av icke-markbundna 
nät. Roamingleverantörer ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att deras 
kunder är skyddade från att betala 
roamingavgifter för roamingtjänster som 
de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i 
hemmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Konsumentorganisationer har mottagit klagomål avseende oavsiktlig roaming och roaming 
på båtar och fartyg. Det är viktigt att leverantörerna förbättrar den nuvarande situationen 
gentemot konsumenterna. Därför kräver vi en tydligare formulering.

Ändringsförslag 102
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Roamingleverantörer ska vidta 
rimliga åtgärder för att skydda sina kunder 
från att betala roamingavgifter för 
roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig 
när de befinner sig i hemmedlemsstaten. 
Detta ska inbegripa information till 
kunderna om hur oavsiktlig roaming i 
gränsregioner undviks.

6. Roamingleverantörer ska vidta 
rimliga åtgärder för att skydda sina kunder 
och informera dem på ett tydligt och 
begripligt sätt när det gäller risken att 
betala extra avgifter för roamingtjänster 
som de utnyttjar oavsiktligt när de befinner 
sig i hemmedlemsstaten. Detta ska 
inbegripa en skyldighet för 
roamingleverantörer att blockera nät 
utanför EU/EES, såvida inte deras 
kunder väljer roamingalternativet (opt-
in), för att undvika oavsiktlig roaming i 
gränsregioner, inbegripet användning av 
icke-markbundna nät med automatisk 



PE692.867v01-00 66/86 AM\1231742SV.docx

SV

överlämning ombord på fartyg och 
flygplan.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för att 
stärka konsumentskyddet mot oavsiktlig uppkoppling.

Ändringsförslag 103
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Roamingleverantörer ska vidta 
rimliga åtgärder för att skydda sina kunder 
från att betala roamingavgifter för 
roamingtjänster som de utnyttjar oavsiktlig 
när de befinner sig i hemmedlemsstaten. 
Detta ska inbegripa information till 
kunderna om hur oavsiktlig roaming i 
gränsregioner undviks.

6. Roamingleverantörer ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att effektivt 
skydda sina kunder från att betala 
roamingavgifter för roamingtjänster som 
de utnyttjar oavsiktligt när de befinner sig i 
hemmedlemsstaten. Detta ska inbegripa att 
säkerställa att kunder kan välja att 
använda roaming utanför EU i 
gränsregioner och att informera kunderna 
om hur oavsiktlig roaming i gränsregioner 
effektivt undviks.

Or. en

Motivering

Konsumenterna skyddas fortfarande inte tillräckligt mot oavsiktlig roaming. Operatörerna 
måste se till att deras kunder skyddas bättre.

Ändringsförslag 104
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan
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Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel ska – med undantag för 
punkt 6, punkt 2 andra stycket och punkt 3, 
och med förbehåll för vad som anges i 
andra och tredje stycket i denna punkt – 
också tillämpas på dataroamingtjänster 
som utnyttjas av roamingkunder vid resa 
utanför unionen och som tillhandahålls av 
en roamingleverantör.

Denna artikel ska – med undantag för 
punkt 6, punkt 2 andra stycket och punkt 3, 
och med förbehåll för vad som anges i 
andra och tredje stycket i denna punkt – 
också tillämpas på dataroamingtjänster 
som utnyttjas av roamingkunder vid resa 
utanför unionen och som tillhandahålls av 
en roamingleverantör och på 
dataroamingtjänster som utnyttjas av 
roamingkunder vid användning av icke-
markbundna nät.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär ett ökat skydd för konsumenter som drabbas av oväntat höga 
räkningar när de roamar via icke-markbundna nät.

Ändringsförslag 105
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Roamingleverantörerna ska säkerställa att 
deras roamingkunder hålls tillräckligt 
informerade om metoderna för att få 
tillträde till larmtjänster i den besökta 
medlemsstaten.

Roamingleverantörerna ska säkerställa att 
deras roamingkunder hålls tillräckligt 
informerade om metoderna för att få 
tillträde till larmtjänster i den besökta 
medlemsstaten. Detta ska inbegripa 
likvärdigt tillträde och valfrihet för 
slutanvändare med funktionsnedsättning i 
enlighet med direktiv (EU) 2018/1972.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att säkerställa rättslig konsekvens i hela texten och för 
att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få en verklig RLAH-upplevelse 
på samma villkor som andra.

Ändringsförslag 106
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett automatiskt meddelande från 
roamingleverantören ska informera 
roamingkunden om att denna kan få 
tillträde till larmtjänster utan avgift genom 
att ringa det gemensamma europeiska 
larmnumret ”112” och genom alternativa 
metoder för tillträde till larmtjänster via 
nödkommunikation som föreskrivs i den 
besökta medlemsstaten. Denna information 
ska levereras till roamingkundens mobila 
enhet genom ett sms-meddelande, varje 
gång som roamingkunden reser in i en 
annan medlemsstat än den inhemska 
leverantörens. Informationen ska lämnas 
kostnadsfritt vid den tidpunkt då 
roamingkunden börjar använda en 
roamingtjänst och på ett sådant sätt att den 
är lätt att ta emot och förstå.

Ett automatiskt meddelande från 
roamingleverantören ska informera 
roamingkunden om att denna kan få 
tillträde till larmtjänster utan avgift genom 
att ringa det gemensamma europeiska 
larmnumret ”112” och genom alternativa 
metoder för tillträde till larmtjänster via 
nödkommunikation som föreskrivs i den 
besökta medlemsstaten. Denna information 
ska levereras till roamingkundens mobila 
enhet genom ett sms-meddelande och på 
alla lämpliga sätt som fastställs i direktiv 
(EU) 2018/1972, för att säkerställa att 
slutanvändare med funktionsnedsättning 
har tillgång till larmtjänster på samma 
villkor som andra, varje gång som 
roamingkunden reser in i en annan 
medlemsstat än den inhemska 
leverantörens. Informationen ska lämnas 
kostnadsfritt vid den tidpunkt då 
roamingkunden börjar använda en 
roamingtjänst och på ett sådant sätt att den 
är lätt att ta emot och förstå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att säkerställa rättslig konsekvens i hela texten och för 
att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få en verklig RLAH-upplevelse 
på samma villkor som andra.
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Ändringsförslag 107
Ivars Ijabs, Dita Charanzová

Förslag till förordning
Artikel 16 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett automatiskt meddelande från 
roamingleverantören ska informera 
roamingkunden om att denna kan få 
tillträde till larmtjänster utan avgift genom 
att ringa det gemensamma europeiska 
larmnumret ”112” och genom alternativa 
metoder för tillträde till larmtjänster via 
nödkommunikation som föreskrivs i den 
besökta medlemsstaten. Denna information 
ska levereras till roamingkundens mobila 
enhet genom ett sms-meddelande, varje 
gång som roamingkunden reser in i en 
annan medlemsstat än den inhemska 
leverantörens. Informationen ska lämnas 
kostnadsfritt vid den tidpunkt då 
roamingkunden börjar använda en 
roamingtjänst och på ett sådant sätt att den 
är lätt att ta emot och förstå.

Ett automatiskt meddelande från 
roamingleverantören ska informera 
roamingkunden om att denna kan få 
tillträde till larmtjänster utan avgift genom 
att ringa det gemensamma europeiska 
larmnumret ”112” och genom alternativa 
metoder för tillträde till larmtjänster via 
nödkommunikation som föreskrivs i den 
besökta medlemsstaten och varje 
alternativt system för varning till 
allmänheten i enlighet med vad som 
fastställs i artikel 110 i direktiv 
2018/19721a. Denna information ska 
levereras till roamingkundens mobila enhet 
genom ett sms-meddelande, varje gång 
som roamingkunden reser in i en annan 
medlemsstat än den inhemska 
leverantörens. Informationen ska lämnas 
kostnadsfritt vid den tidpunkt då 
roamingkunden börjar använda en 
roamingtjänst och på ett sådant sätt att den 
är lätt att ta emot och förstå.

__________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 
om inrättande av en europeisk kodex för 
elektronisk kommunikation 
(omarbetning).

Or. en

Ändringsförslag 108
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 17



PE692.867v01-00 70/86 AM\1231742SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berec ska inrätta och underhålla en 
gemensam unionsomfattande databas över 
nummerserierna för mervärdestjänster i 
varje medlemsstat, vilken ska vara 
tillgänglig för nationella 
regleringsmyndigheter och operatörer. 
Databasen ska inrättas senast den 31 
december 2023. Därför ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga myndigheter, på elektronisk väg, 
utan dröjsmål förse Berec med den 
nödvändiga informationen och de relevanta 
uppdateringarna.

Berec ska inrätta och underhålla en 
gemensam unionsomfattande databas över 
nummerserierna för mervärdestjänster i 
varje medlemsstat, vilken ska vara 
tillgänglig för nationella 
regleringsmyndigheter och operatörer och 
ska skapa de nödvändiga 
förutsättningarna för 
roamingleverantörer för att säkerställa att 
användningen av mervärdestjänster 
tillhandahålls till samma priser som om 
sådana tjänster konsumerades i 
hemlandet. Berec ska säkerställa lämpliga 
medel för tillgång till larmtjänster för 
kunder, särskilt för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
direktiv (EU) 2018/1972. Databasen ska 
inrättas senast den 31 december 2023. 
Därför ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga myndigheter, på elektronisk väg, 
utan dröjsmål förse Berec med den 
nödvändiga informationen och de relevanta 
uppdateringarna.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att säkerställa rättslig konsekvens i hela texten och för 
att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få en verklig RLAH-upplevelse 
på samma villkor som andra.

Ändringsförslag 109
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berec ska inrätta och underhålla en 
gemensam unionsomfattande databas över 
nummerserierna för mervärdestjänster i 

Berec ska inrätta och underhålla en 
gemensam unionsomfattande databas över 
nummerserierna för mervärdestjänster i 
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varje medlemsstat, vilken ska vara 
tillgänglig för nationella 
regleringsmyndigheter och operatörer. 
Databasen ska inrättas senast den 31 
december 2023. Därför ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga myndigheter, på elektronisk väg, 
utan dröjsmål förse Berec med den 
nödvändiga informationen och de relevanta 
uppdateringarna.

varje medlemsstat, vilken ska vara 
tillgänglig för nationella 
regleringsmyndigheter och operatörer. 
Databasen ska inrättas senast den 30 juni 
2022. Därför ska de nationella 
regleringsmyndigheterna eller andra 
behöriga myndigheter, på elektronisk väg, 
utan dröjsmål förse Berec med den 
nödvändiga informationen och de relevanta 
uppdateringarna.

Or. en

Ändringsförslag 110
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Tillämpning av slutkundsavgifter för 

mervärdestjänster
1. Roamingkunder som är roamar 
inom unionen ska i princip betala samma 
belopp som lokala kunder för 
mervärdestjänster och andra viktiga icke-
nödkommunikationstjänster av 
samhälleligt värde och se till att 
kunderna, när de reser inom unionen, 
fortsätter att betala samma pris som de 
betalar för utnyttjandet av dessa tjänster 
från sitt hemland, om detta tekniskt är 
möjligt.
2. Utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 1 ska kunderna 
informeras i sina avtal och på förhand, i 
god tid, kostnadsfritt och på ett 
användarvänligt sätt underrättas och 
varnas, när kommunikation till nummer 
för mervärdestjänster kan medföra 
tilläggsavgifter vid roaming. De ska också 
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informeras på ett liknande sätt om alla 
tillämpliga kostnadstak som 
konsumenterna kan välja bort (opt-out), i 
enlighet med de Berec-riktlinjer som avses 
i punkt 3.
3. Inom sex månader från 
ikraftträdandet av denna förordning och 
för att kunna bidra till en enhetlig 
tillämpning av denna och relaterade 
bestämmelser, ska Berec, efter samråd 
med berörda aktörer och i nära samarbete 
med kommissionen, uppdatera sina 
roamingriktlinjer om hur man bäst 
genomför bestämmelser som hänför sig 
till mervärdestjänster i konsumenternas 
och den inre marknadens intresse.

Or. en

Motivering

Om unionen ska kunna bygga upp en verklig inre marknad och helt avskaffa 
roamingkostnaderna, bör den anta regeln att konsumenter som använder roaming inom 
EU/EES ska betala samma belopp för mervärdestjänster som lokala kunder och se till att 
kunderna, när de reser inom EU/EES, fortsätter att betala samma pris som de betalar för 
utnyttjandet av dessa tjänster från sitt hemland, om det tekniskt är möjligt. Om avgifter tas ut 
måste konsumenterna informeras i förväg och på ett oambitiöst sätt. Det är viktigt att 
kostnadstaket också gäller för mervärdestjänster för att undvika oväntat höga räkningar för 
konsumenterna vid roaming.

Ändringsförslag 111
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan, Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De nationella 
regleringsmyndigheterna ska se till att 
roaming av all information som avses i 
artiklarna 9, 14, 15, 16, 17 och 18, och 
som tillhandahålls kunder, är tillgänglig 
för personer med funktionsnedsättning i 
enlighet med kraven i direktiv (EU) 
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2019/882 (den europeiska rättsakten om 
tillgänglighet), att informationen inte 
ligger på en komplexitetsnivå som 
överstiger nivå B1 (medelnivå) enligt 
Europarådets gemensamma europeiska 
referensram för språk samt att den 
tillhandahålls i ett lättläst format.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att alla kunder, även kunder med funktionsnedsättning, får tillräcklig 
information om sina rättigheter och skyldigheter som användare av mobila roamingtjänster. 
All information bör därför vara lättbegriplig och tillgänglig för alla.

Ändringsförslag 112
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella 
regleringsmyndigheterna och, när så är 
relevant, Berec ska offentliggöra aktuell 
information om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt artiklarna 5, 6, 7, 9, 10, 
11 och 12 på ett sätt som gör informationen 
lättillgänglig för berörda parter.

2. De nationella 
regleringsmyndigheterna och, när så är 
relevant, Berec ska offentliggöra aktuell 
information om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt artiklarna 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 och 18a på ett sätt som gör 
informationen lättillgänglig för berörda 
parter, även för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 113
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan, Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2



PE692.867v01-00 74/86 AM\1231742SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella 
regleringsmyndigheterna och, när så är 
relevant, Berec ska offentliggöra aktuell 
information om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt artiklarna 5, 6, 7, 9, 10, 
11 och 12 på ett sätt som gör informationen 
lättillgänglig för berörda parter.

2. De nationella 
regleringsmyndigheterna och, när så är 
relevant, Berec ska offentliggöra aktuell 
information om tillämpningen av denna 
förordning, särskilt artiklarna 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13 och 18.1a på ett sätt som gör 
informationen lättillgänglig för berörda 
parter, även för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att de nationella regleringsmyndigheterna också övervakar hur roaming 
påverkar lika tillgång till elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning 
och att denna information systematiskt samlas in och kan nås på ett lättillgängligt sätt, så att 
organisationer för personer med funktionsnedsättning kan delta i övervakningen som 
rättighetshavare.

Ändringsförslag 114
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Tillgång till information för kunder

Roamingleverantörer ska se till att all 
information som avses i artiklarna 9, 14, 
15, 16, 17 och 18, och som tillhandahålls 
kunder, är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning i enlighet med 
kraven i direktiv (EU) 2019/882 (den 
europeiska rättsakten om tillgänglighet), 
att informationen inte ligger på en 
komplexitetsnivå som överstiger nivå B1 
(medelnivå) enligt Europarådets 
gemensamma europeiska referensram för 
språk samt att den tillhandahålls i ett 
lättläst format.
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Or. en

Ändringsförslag 115
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Tillgång till information för kunder

Roamingleverantörer ska se till att all 
information som tillhandhålls kunder, 
särskilt informationen i artiklarna 9, 14, 
15, 16, 17 och 18, är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning, i 
enlighet med kraven i direktiv (EU) 
2019/882. Informationen ska 
tillhandahållas i ett lättläst format och får 
inte ligga på en komplexitetsnivå som 
överstiger nivå B1 (medelnivå) enligt 
Europarådets gemensamma europeiska 
referensram för språk.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig och för 
att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att få en verklig RLAH-upplevelse 
på samma villkor som andra.

Ändringsförslag 116
Anne-Sophie Pelletier

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska , efter samråd med 
Berec, överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. När så är 
nödvändigt ska kommissionen, efter 

Kommissionen ska, efter samråd med 
Berec, överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. När så är 
nödvändigt ska kommissionen, efter 
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överlämnandet av varje rapport, anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 22 om 
ändring av de högsta grossistavgifterna för 
reglerade roamingtjänster enligt denna 
förordning. Den första rapporten ska 
överlämnas senast den 30 juni 2025 och 
den andra senast den 30 juni 2029 .

överlämnandet av varje rapport, anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 22 om 
ändring av de högsta grossistavgifterna för 
reglerade roamingtjänster enligt denna 
förordning. Den första rapporten ska 
överlämnas senast den 30 juni 2025 och 
den andra senast den 30 juni 2029. 
Rapporterna ska bland annat innehålla 
en bedömning av hur ändamålsenlig 
denna förordning är när det gäller att 
säkerställa lika tillgång till elektronisk 
kommunikation för personer med 
funktionsnedsättning när de reser inom 
EU/EES.

Or. en

Ändringsförslag 117
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska , efter samråd med 
Berec, överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. När så är 
nödvändigt ska kommissionen, efter 
överlämnandet av varje rapport, anta en 
delegerad akt i enlighet med artikel 22 om 
ändring av de högsta grossistavgifterna för 
reglerade roamingtjänster enligt denna 
förordning. Den första rapporten ska 
överlämnas senast den 30 juni 2025 och 
den andra senast den 30 juni 2029 .

Kommissionen ska, efter samråd med 
Berec, överlämna två rapporter till 
Europaparlamentet och rådet. När så är 
nödvändigt ska kommissionen, efter 
överlämnandet av varje rapport, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om ändring 
av denna förordning, inklusive ett förslag 
om sänkning av de högsta 
grossistavgifterna för reglerade 
roamingtjänster enligt denna förordning. 
Den första rapporten ska överlämnas senast 
den 30 juni 2025 och den andra senast den 
30 juni 2029.

Or. en

Ändringsförslag 118
Adam Bielan
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Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) införandet av ny teknik och 
åtgärder som minimerar risken för 
oavsiktlig roaming från operatörernas 
sida och i vilken utsträckning denna 
teknik har bidragit till att begränsa 
problemen för konsumenter som bor i 
gränsregioner,

Or. en

Ändringsförslag 119
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utvecklingen av roaming maskin till 
maskin,

c) utvecklingen av roaming maskin till 
maskin och för sakernas internet, 
inbegripet för konsumentenheter,

Or. en

Ändringsförslag 120
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) effekterna av skyldigheten att 
säkerställa högsta möjliga tjänstekvalitet 
under resor,

Or. en
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Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig.

Ändringsförslag 121
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster, 
och

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster 
och hur dessa problem bäst kan lösas för 
att skydda konsumenterna och säkra en 
inre marknad, och

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att man ska kunna säkerställa att förordningen kommer att 
vara ändamålsenlig i framtiden och för att man ska kunna hantera eventuella problem när det 
gäller mervärdestjänster som inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag 122
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster, 
och

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster 
och i vilken utsträckning dessa problem 
har kunnat åtgärdas med hjälp av Berec-
databasen, och

Or. en



AM\1231742SV.docx 79/86 PE692.867v01-00

SV

Ändringsförslag 123
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster, 
och

j) den utsträckning som 
roamingkunder och operatörer möter 
problem när det gäller mervärdestjänster 
och oavsiktlig roaming samt hur dessa 
problem kan lösas, och

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig.

Ändringsförslag 124
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan, Brando Benifei

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) denna förordnings 
ändamålsenlighet när det gäller att 
säkerställa lika tillgång till elektronisk 
kommunikation för personer med 
funktionsnedsättning när de reser inom 
EU/EES.

Or. en

Motivering

I den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation fastställs skyldigheter för 
leverantörer att säkerställa lika tillgång till elektronisk kommunikation, inbegripet 
nödkommunikation, för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att övervaka och 
bedöma vilka konsekvenser roamingkostnaderna kan få för konsumenter med 
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funktionsnedsättning, för att se till att de inte missgynnas i förhållande till andra konsumenter 
när det gäller roamingtjänster och att denna förordning är förenlig med de mål som fastställs 
i kodexen.

Ändringsförslag 125
Rasmus Andresen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) denna förordnings 
ändamålsenlighet när det gäller att 
säkerställa lika tillgång till elektronisk 
kommunikation för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att säkerställa att hela texten är rättsligt enhetlig.

Ändringsförslag 126
Evžen Tošenovský

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 , om användningen av 
handelsplattormar och liknande instrument, 
om utvecklingen av roaming maskin till 

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, om användningen av 
handelsplattormar och liknande instrument, 
om utvecklingen av roaming maskin till 
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maskin, och om i vilken utsträckning som 
roamingavtalen i grossistledet täcker 
kvaliteten på tjänsterna och ger tillgång 
till olika typer av nätteknik och 
nätgenerationer. Berec ska också 
regelbundet samla in data från nationella 
regleringsmyndigheter om tillämpningen 
av policyn för skälig användning, 
utvecklingen av taxorna för rent nationell 
trafik, tillämpningen av 
hållbarhetsmekanismer och klagomål som 
rör roaming. När Berec rådfrågas i enlighet 
med punkt 1 ska Berec samla in och 
tillhandahålla ytterligare information om 
transparens och om tillämpningen av 
åtgärder för nödkommunikation och för 
mervärdestjänster .

maskin. Berec ska också regelbundet samla 
in data från nationella 
regleringsmyndigheter om tillämpningen 
av policyn för skälig användning, 
utvecklingen av taxorna för rent nationell 
trafik, tillämpningen av 
hållbarhetsmekanismer och klagomål som 
rör roaming, inbegripet klagomål avseende 
tjänstekvaliteten. När Berec rådfrågas i 
enlighet med punkt 1 ska Berec samla in 
och tillhandahålla ytterligare information 
om transparens och om tillämpningen av 
åtgärder för nödkommunikation och för 
mervärdestjänster .

Or. en

Ändringsförslag 127
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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 , om användningen av 
handelsplattormar och liknande instrument, 
om utvecklingen av roaming maskin till 
maskin, och om i vilken utsträckning som 
roamingavtalen i grossistledet täcker 
kvaliteten på tjänsterna och ger tillgång till 
olika typer av nätteknik och 

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, om användningen av 
handelsplattormar och liknande instrument, 
om utvecklingen av roaming maskin till 
maskin, och om i vilken utsträckning som 
roamingavtalen i grossistledet täcker 
kvaliteten på tjänsterna och ger tillgång till 
olika typer av nätteknik och 



PE692.867v01-00 82/86 AM\1231742SV.docx

SV

nätgenerationer. Berec ska också 
regelbundet samla in data från nationella 
regleringsmyndigheter om tillämpningen 
av policyn för skälig användning, 
utvecklingen av taxorna för rent nationell 
trafik, tillämpningen av 
hållbarhetsmekanismer och klagomål som 
rör roaming. När Berec rådfrågas i enlighet 
med punkt 1 ska Berec samla in och 
tillhandahålla ytterligare information om 
transparens och om tillämpningen av 
åtgärder för nödkommunikation och för 
mervärdestjänster .

nätgenerationer. Berec ska också 
regelbundet samla in data från nationella 
regleringsmyndigheter om tillämpningen 
av policyn för skälig användning, 
utvecklingen av taxorna för rent nationell 
trafik, tillämpningen av 
hållbarhetsmekanismer och klagomål som 
rör roaming. När Berec rådfrågas i enlighet 
med punkt 1 ska Berec samla in och 
tillhandahålla ytterligare information om 
alla relevanta punkter, inbegripet, men 
inte begränsat till, transparens och om 
tillämpningen av åtgärder för 
nödkommunikation och för 
mervärdestjänster.

Or. en

Motivering

Berec bör rådfrågas och tillhandahålla oberoende expertutlåtanden om all relevant 
information, marknadsutvecklingen och bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 128
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Ändring av de högsta grossistavgifterna

Kommissionen ska, med yttersta hänsyn 
till Berecs yttrande, anta en delegerad akt 
i enlighet med artikel 23 för att ändra den 
högsta grossistavgift som en 
värdnätsoperatör kan ta ut av 
roamingleverantören för 
tillhandahållandet av reglerade 
röstsamtals-, sms- eller 
dataroamingtjänster via det värdnätet i 
enlighet med artiklarna 10, 11 och 12.
Kommissionen ska i detta syfte
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a) följa de principer, kriterier och 
parametrar som anges i bilaga I,
b) ta hänsyn till de aktuella 
genomsnittliga avgifter i grossistledet som 
tas ut i unionen och behovet av att lämna 
tillräckligt ekonomiskt utrymme för den 
kommersiella marknaden att utvecklas, 
och
c) ta hänsyn till 
marknadsinformation som tillhandahålls 
av Berec, de nationella 
regleringsmyndigheterna eller, direkt, av 
företag som tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 129
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 utgår
Utövande av delegeringen

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 artiklarna 21 
och 22 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den 1 januari 2025.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 21 och 22 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
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senare i beslutet angivet datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.
4. Innan kommissionen antar en 
delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat 
i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016.
5. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
6. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 21 och 22 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period på 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med en månad på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 130
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ikraftträdande och upphörande Ikraftträdande

Or. en
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Motivering

Roamingregler bör gälla utan slutdatum. Därför behöver både artikel 26 och skäl 4 ändras. 
För att garantera proportionerlighet ska översynsförfarandet (artikel 21) säkerställa att 
förordningen kan ändras i samband med översynen vartannat år. Denna ändring strider inte 
mot EU-domstolens rättspraxis – särskilt mål C-58/08, punkt 69, och respekterar kravet på 
att vara ”tidsbegränsad” på grund av regelbundna översyner som leder till eventuella 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 131
Róża Thun und Hohenstein, Ivan Štefanec

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning ska tillämpas från och 
med den dag då den träder i kraft. 
Artiklarna 14 och 16 ska dock tillämpas 
från och med den 1 april 2023.

Or. en

Motivering

Eftersom viss information om mervärdestjänster och alternativa metoder för tillträde till 
larmtjänster kommer att vara tillgänglig för leverantörer av roamingtjänster först efter det att 
denna förordning har trätt i kraft, måste tillämpningen av artiklarna 14 och 16 skjutas upp.

Ändringsförslag 132
Alex Agius Saliba, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Biljana Borzan

Förslag till förordning
Artikel 26 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ska upphöra att gälla den 30 
juni 2032 .

utgår

Or. en
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Motivering

Roamingregler bör gälla utan slutdatum. Därför behöver både artikel 26 och skäl 4 ändras. 
För att garantera proportionerlighet ska översynsförfarandet (artikel 21) säkerställa att 
förordningen kan ändras i samband med översynen vartannat år. Denna ändring strider inte 
mot EU-domstolens rättspraxis – särskilt mål C-58/08, punkt 69, och respekterar kravet på 
att vara ”tidsbegränsad” på grund av regelbundna översyner som leder till eventuella 
ändringsförslag.


